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RESUMO 

 

 

SILVÉRIO, Bruna Maria Silva. Entre o apagamento das diferenças e o sonho da imigração: uma 

análise discursiva de identidades nos livros didáticos de espanhol. 2019. 378 f. Tese (Doutorado 

em Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2019. 

 

Este trabalho tem como principal objetivo analisar como se constroem as representações 
das identidades dos brasileiro e dos não brasileiros em livros didáticos (LDs) de língua 

espanhola dirigidos a estudantes do ensino médio no nosso país. Para tanto, são observadas 

todas as coleções de espanhol aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático - 

PNLD 2012, 2015 e 2018: Enlaces (OSMAN et al., 2010; 2013), Síntesis (MARTÍN, 

2010) e El arte de leer español (PICANÇO, VILLALBA, 2010), Cercanía Joven 

(COIMBRA, CHAVES, BARCIA, 2013; 2016), Confluencia (PINHEIRO-CORREA et al., 

2016) e Sentidos en lengua española (FREITAS, MARINS-COSTA, 2016). Serão 

analisados os primeiros volumes de cada coleção, por compreender que é a partir deles que 

os estudantes têm o primeiro contato com a língua espanhola e, assim, produzem uma 

primeira construção sobre as culturas dos povos hispânicos. Assim, a pesquisa visa a 

identificar as questões de identidades nos textos verbais, não verbais e verbo-visuais e nas 

atividades dos livros selecionados, para verificar de que maneira tratam as identidades dos 

brasileiros e dos não brasileiros, além de observar se estão baseadas em preconceitos e em 

visões identitárias essencialistas. Para isso, é importante levar em conta a questão sobre 

identidades, representações e estereótipos discutidas por autores como Hall (2011; 2015), 

Silva (2011), Woodward (2011), Amossy e Pierrot (2015), Canclini (2015) e Charaudeau 

(2015). A pesquisa se fundamenta nos estudos de Bakhtin (2011), com relação ao conceito 

de gêneros do discurso, entendendo o LD como um deles e, principalmente, em 

Maingueneau (2008; 2011), no que diz respeito à semântica global, especialmente nos 

planos do tema, da interdiscursividade e da dêixis enunciativa. A partir disso, observou-se 

que, nos primeiros volumes das oito coleções tratadas, há alguns temas recorrentes em três 

delas, tais como o apagamento das diferenças no convívio com o outro, as viagens e o não 

brasileiro como modelo a ser seguido. Além disso, tais temas relacionam-se ao senso 

comum e, interdiscursivamente, aparecem nos LDs. Com relação ao tratamento do tema, 

em grande parte das coleções, há uma semelhança, principalmente, no que diz respeito ao 

apagamento das diferenças como uma tentativa de criar uma ilusão de convívio harmônico 

entre as diversas culturas, além da imigração como um sonho dos povos latino-americanos. 

Algumas coleções, no entanto, e especialmente Sentidos en lengua española (FREITAS, 

MARINS-COSTA, 2016), apresenta mudanças significativas com relação às identidades e 

às relações identitárias, trazendo visões que procuram desconstruir estereótipos e 

preconceitos acerca das identidades, promovendo, de fato, um ensino multicultural. Apesar 

de terem sido mais frequentes visões que apresentam os brasileiros e não brasileiros a 

partir de perspectivas essencialistas, notou-se, nos LDs mais recentes, uma maior 

preocupação com o tema das identidades culturais, como um aspecto que pode contribuir 

com a formação cidadã dos estudantes.  

Palavras-chave: Livro didático. Espanhol. Identidade. Brasileiros e não brasileiros. 



RESUMEN 
 

 

SILVÉRIO, Bruna Maria Silva. Entre o apagamento das diferenças e o sonho da imigração: uma 

análise discursiva de identidades nos livros didáticos de espanhol. 2019. 378 f. Tese (Doutorado 

em Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2019. 

 

Este trabajo tiene como principal objetivo analizar cómo se construyen las 

representaciones de las identidades de los brasileños y de no brasileños en los libros de 

texto (LTs) de lengua española que se destinan a estudiantes de Ensino Médio en nuestro 

país. Para tanto, se observan todas las colecciones aprobadas por el Programa Nacional do 

Livro Didáctico - PNLD 2012, 2015 y 2018: Enlaces (OSMAN et al, 2010; 2013), Síntesis 

(MARTÍN, 2010), El arte de leer español (PICANÇO, VILLALBA, 2010), Cercanía 

Joven (COIMBRA, CHAVES, BARCIA, 2013; 2016), Confluencia (PINHEIRO-

CORREA et al., 2016) y Sentidos en lengua española (FREITAS, MARINS-COSTA, 

2016). Se analizará los primeros volúmenes de cada colección, por comprender que es a 

partir de ellos que los estudiantes tienen el primer contacto con la lengua española y, así, 

producen una primera construcción sobre las culturas de los pueblos hispánicos. Así, la 

investigación objetiva identificar las cuestiones de identidad en los textos verbales, no 

verbales y verbo-visuales y en las actividades de los libros seleccionados, para verificar de 

qué manera tratan las identidades de los brasileños y de los no brasileños, además de 

observar si se basan en prejuicios y visiones identitarias esencialistas. Para tanto, es 

importante considerar las cuestiones sobre identidades, representaciones y estereotipos 

discutidas por autores como Hall (2011; 2015), Silva (2011), Woodward (2011), Amossy y 

Pierrot (2015), Canclini (2015) y Charaudeau (2015). El trabajo se fundamenta en los 

estudios de Bakhtin (2011), con relación al concepto de géneros del discurso, 

comprendiendo el LT como uno de ellos y, principalmente, en Maingueneau (2008; 2011), 

en lo tocante a la semántica global, especialmente en los planos del tema, de la 

interdiscursividad y de la deixis enunciativa. A partir de eso, se observó, en los primeros 

volúmenes de las ocho colecciones tratadas, que hay algunos temas recurrentes en tres de 

ellas, tales como el borrado de las diferencias en el convivio con el otro, los viajes y el no 

brasileño como modelo a ser seguido. Además, tales temas se relacionan al sentido común 

que, interdiscursivamente, aparecen en los LTs. Sobre el tratamiento del tema, en gran 

parte de las colecciones, hay una semejanza, principalmente, en lo que se refiere al borrado 

de las diferencias como un intentato de crear una ilusión de convivio armónico entre las 

diversas culturas, además de la inmigración como un sueño de los pueblos 

latinoamericanos. Algunas colecciones, sin embargo, y especialmente Sentidos en lengua 

española (FREITAS, MARINS-COSTA, 2016), presenta cambios significativos con 

relación a las identidades y a la interculturalidad, aportando visiones que buscan 

desconstruir estereotipos y prejuicios acerca de las identidades, promoviendo, de hecho, 

una educación multicultural. A pesar de haber sido más frecuentes visiones que presentan 

los brasileños y no brasileños a partir de perspectivas esencialistas, se notó, en LTs más 

recientes, una mayor preocupación con el tema de las identidades culturales, como un 

aspecto que puede contribuir con la formación ciudadana de los estudiantes.   
  

Palabras clave: Libro didáctico. Español. Identidad. Brasileños y no brasileños. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O livro didático (LD) pode ser considerado um material de indiscutível relevância 

no contexto educacional, político e econômico atual do nosso país. Seja pela frequência 

com que é usado em sala de aula, pela atenção que recebe em pesquisas de diversas áreas, 

pela criação de políticas públicas para subsidiá-lo ou pelo expressivo papel que 

desempenha no mercado editorial.  

Com a criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o foco e as 

expectativas sobre o LD aumentaram ainda mais, já que, hoje em dia, é ele o responsável 

por avaliar, selecionar, comprar e distribuir os materiais didáticos para todas as escolas 

públicas brasileiras cadastradas.  

O PNLD, instituído em 1985 pelo Ministério da Educação (MEC), substituiu o 

Programa do Livro Didático – Ensino Fundamental (PLIDEF) e incluiu, a partir de 1996, 

uma avaliação dos LDs que chegam às nossas escolas. De acordo com Daher, Freitas e 

Sant‘Anna (2013), o processo de escolha iniciou-se sob o controle da Fundação de 

Assistência ao Estudante – FAE – e, em 1997, essa responsabilidade recaiu sobre o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. O Decreto nº 91.542, de 19 de agosto 

de 1985 indica: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional do Livro Didático, com a 

finalidade de distribuir livros escolares aos estudantes matriculados nas 

escolas públicas de 1º Grau.  

Art. 2º O Programa Nacional do Livro Didático será desenvolvido com a 

participação dos professores do ensino de 1º Grau, mediante análise e 

indicação dos títulos dos livros a serem adotados.  

§ 1º A seleção far-se-á escola, série e componente curricular, devendo 

atender às peculiaridades regionais do País. 

§ 2º Os professores procederão a permanentes avaliações dos livros 

adotados, de modo a aprimorar o processo de seleção. 

 

Portanto, no PNLD as coleções inscritas são avaliadas e selecionadas, além de 

distribuídas às escolas públicas de todo o Brasil que aderiram ao programa. De acordo com 

Cassiano (2007), a criação do PNLD se deu como uma forma de centralizar no governo um 

processo que vai desde o planejamento até a distribuição gratuita de livros didáticos para 

alunos da Educação Básica pública. Ainda, com a criação do programa houve um grande 
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aumento do investimento no livro didático no Brasil, fazendo com que a escola se tornasse 

um alvo de mercado das editoras brasileiras e, também, estrangeiras. De acordo com a 

autora (CASSIANO, 2007), a comercialização de livros didáticos no Brasil passa a 

movimentar grandes investimentos, chamando a atenção de editoras que antes não faziam 

parte desse segmento. 

Deve-se levar em conta que o LD está atravessado por diversos discursos, que 

contribuem para a construção de determinadas formas de compreender o mundo. Da 

mesma forma, tanto o processo de produção, quanto o de uso do LD, seja pelo(a) 

professor(a) ou pelo(a) estudante, estão associados diretamente ao contexto educacional, 

social, político e econômico do país. Além disso, as questões identitárias se fazem 

presentes, visto que ele é um instrumento que faz parte da sociedade e, carrega, pois, 

marcas dos discursos que nele circulam. Sendo assim, é importante atentar para a forma 

pela qual os LDs podem contribuir para a formação do estudante como cidadão e para a 

construção de visões acerca de muitas questões, inclusive, das identidades. 

Um dos critérios eliminatórios específicos para o componente curricular Língua 

Estrangeira Moderna (inglês e espanhol) dos editais do PNLD 2012, 2015 e 2018 é que os 

livros didáticos apresentem, em sua maioria, textos que circulam no meio social, como se 

observa nos seguintes trechos dos editais: ―seleciona textos autênticos e originais, oriundos 

de diferentes suportes e espaços sociais de circulação das comunidades que se manifestam 

na língua estrangeira‖ (MEC/FNDE/SEB, 2009, p.25); ―inclui textos que circulam no 

mundo social, oriundos de diferentes esferas e suportes representativos das comunidades 

que se manifestam na língua estrangeira‖ (MEC/FNDE/SEB, 2013, p.47 e 

MEC/FNDE/SEB, 2015 p.39). É interessante refletir de que forma esses textos são 

apresentados, que tipo de representações identitárias podem produzir e que função 

desempenham na construção de sentidos para o aluno. 

Outro critério merece destaque. O edital do PNLD 2018 estabelece que será 

eliminada a obra que não reunir:  

[...] um conjunto de textos representativos das comunidades falantes da 

língua estrangeira, com temas adequados ao ensino médio, que não 

veicule estereótipos nem preconceitos em relação às culturas estrangeiras 

envolvidas, nem às nossas próprias em relação a elas (MEC/FNDE/SEB, 

2018, p.39). 

 

O trecho explica, pois, que no processo de avaliação será excluída qualquer obra 

que participe na construção de visões estereotipadas acerca das diversas culturas, tanto dos 

estrangeiros quanto da nossa, brasileira. Sendo assim, como observado em Silvério (2014), 
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o esperado é que alguns temas relacionados às identidades nacionais, que antes estavam 

sempre presentes nos LDs carregados de estereótipos e clichês, venham transformando-se, 

mesmo que gradualmente, pelo menos nas obras aprovadas pelo programa.  

Assim sendo, o tema desta pesquisa concentra-se nas representações identitárias 

relacionadas aos diversos povos e culturas, tanto os brasileiros quanto os não brasileiros, 

que aparecem em livros didáticos de espanhol aprovados pelo Programa Nacional do Livro 

Didático - PNLD 2012, 2015 e 2018, editais dirigidos ao Ensino Médio. 

Antes de tudo, é necessário explicitar que esta pesquisa se referirá à palavra 

identidades – e a qualquer palavra que se refira a esse campo discursivo – sempre no 

plural, pois elas são aqui apreendidas a partir de uma visão não essencialista 

(WOODWARD, 2011) que as prevê como múltiplas e constantemente mutáveis. Sendo 

assim, não seria coerente utilizar identidade, no singular, pois nesse caso compreenderia a 

identidade do brasileiro, por exemplo, como única, verdadeira e fixa.  

A motivação para se trabalhar com esse tema veio se desenvolvendo desde a 

elaboração do trabalho de mestrado, em que surgiram diversas questões que sugerem o 

tema das representações identitárias e das nacionalidades, somadas às reflexões sobre o 

ensino e o gênero discursivo em livro didático na minha própria experiência como docente.  

Em Silvério (2014) foi desenvolvida uma análise discursiva de LDs de espanhol, 

enfocando a questão das identidades culturais, mais especificamente as identidades dos 

brasileiros. Foram analisadas três coleções de livros didáticos de espanhol voltados para o 

Ensino Fundamental de escolas brasileiras pertencentes a diferentes épocas. A partir disso, 

observou-se como se constrói a visão acerca dos brasileiros, tomando como fundamentação 

teórico-metodológica a semântica global proposta por Maingueneau (2008). Foram 

encontrados diversos estereótipos tanto sobre os brasileiros quanto o Brasil, principalmente 

ao que se refere às belezas das praias, o nosso país como um destino de férias e os 

brasileiros como amantes do futebol e do carnaval. 

Como consequência dessa pesquisa, surgiram outros questionamentos que 

merecerem desenvolvimento em um trabalho de doutoramento. Uma das principais 

inquietações é a forma como alguns LDs continuavam abordando – mesmo a coleção 

aprovada pelo PNLD – as representações identitárias dos brasileiros de forma estereotipada 

e simplória. As atitudes, gostos, formas de relacionamento dos brasileiros estavam carregas 

de clichês, já bem difundidos sobre nossa cultura, como o gosto pelo futebol e a 

personalidade acolhedora. Não havia uma reflexão sequer, mesmo que rasa, sobre essas 

representações culturais dos alunos.  
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Segundo Charaudeau (2015), a construção dos estereótipos faz parte de um 

movimento de rejeição por conta das diferenças. O indivíduo quando encontra outro 

diferente de si, compreende-o como uma ameaça: ―Essa diferença faria com que o outro 

fosse diferente de mim? Que fosse mais perfeito? Que tivesse mais razão de ser do que eu 

mesmo?‖ (CHARAUDEAU, 2015, p.19). É assim, então, que surgem os valores negativos. 

Para o autor, o indivíduo não aceita que exista outro melhor que ele, então acaba por criar 

características redutoras que inferiorizam as outras identidades. Esses clichês são 

claramente gerados, inclusive, por preconceitos xenófobos que consideram as outras 

culturas inferiores. 

Somado a isso, entendemos que a educação linguística em língua espanhola – bem 

como as demais línguas – pode promover reflexões acerca do lugar que ocupa e evitar 

reducionismos que ao longo da história estiveram presentes na nossa relação com essa 

língua e com os povos que a falam. Camargo (2004) relembra que os preconceitos com os 

latino-americanos, o que inclui os brasileiros, recaem, em parte, sobre uma crença de que 

fomos colonizados por europeus de extratos sociais baixos, o que desautorizaria as nossas 

variedades linguísticas e reafirmaria a hegemonia linguístico-cultural europeia, vistas como 

modelos. 

 Seja sobre identidades ou sobre questões de uso da língua, essas representações 

estão constantemente presentes na mídia e em textos publicitários, porém, o livro didático, 

por ser um instrumento de ensino e aprendizagem, que auxilia a formação cidadã do aluno, 

deveria estar livre de discursos baseados no senso comum.  

 Para além dos estereótipos, devemos também atentar para o fato de que as 

relações entre indivíduos não são isentas de conflitos, ainda mais quando se refere às 

identidades nacionais. Como é possível constatar em Anderson (2008) as estruturações das 

ideias de nacionalidades por todo o mundo foram processos de intensos conflitos – muitas, 

inclusive, constituíram-se através de guerras e embates – que, mesmo depois de muitos 

anos de suas instituições, ainda continuam reverberando no imaginário de algumas 

comunidades. Até hoje, as relações com o outro são, de certa forma, conflituosas, mesmo 

que seja por conta da incompatibilidade de comportamento, visões de mundo ou mesmo da 

língua. Não há relação com o outro que seja livre de divergências. Será de interesse desta 

pesquisa, portanto, observar como os livros didáticos representam essas relações. 

A complexidade de se tratar o tema consiste exatamente na questão das 

dissidências entre as nacionalidades. Não é simples tratar das identidades relacionadas às 

nacionalidades, posto que, elas se constituem de diversos traços que as tornam 
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heterogêneas. Podemos dizer que não há uma única forma de ser brasileiro, por exemplo. E 

com relação aos não brasileiros essa dessemelhança é ainda maior, visto que cada 

nacionalidade carrega sua formação histórica, social e psicológica.  

A justificativa de se continuar a trabalhar com esse tema consiste no fato de que o 

LD representa, como já foi dito anteriormente, uma importante fonte de acesso à 

informação para alunos e professores, além de cada vez mais ganhar autonomia nas escolas 

brasileiras. Ainda, por ser um instrumento sempre presente no ensino, muitas vezes pode 

veicular o conhecimento também de forma homogeneizadora, através das instituições 

escolares. É disso que trata Coracini (2011, p.12) ao afirmar que ―o livro didático como 

lugar de estabilização, legitimado pela escola e pela sociedade, define, para professores e 

alunos, o que e como se deve ensinar/aprender [...] de modo que todos, sem exceção, ali 

devem encontrar o objeto para saciar sua sede de conhecimento‖. A legitimação do LD o 

tornou um portador de verdades que devem ser assimiladas por professores e alunos 

(CORACINI, 2011, p.34).  

Sendo assim, o processo de ensino e aprendizagem torna-se dependente desse 

material que, frequentemente, contribui para a construção de sentidos não só acerca de 

conteúdos específicos do currículo, mas também sobre diversos temas do seu contexto 

histórico. Nesse sentido, o LD participa da formação do estudante como cidadão e pode 

influenciar na sua forma de pensar e agir no mundo. O uso de um texto verbal ou não 

verbal, uma atividade ou um conceito que veicule ideias redutoras sobre uma determinada 

cultura, por exemplo, poderá colaborará com a construção de visões preconceituosas ou 

estereotipadas. 

Além disso, a escolha de se trabalhar com as identidades e diferenças das diversas 

culturas recai sobre o próprio caráter do livro didático de língua estrangeira que, 

provavelmente, é o material que mais estabelece relações entre brasileiros e não brasileiros. 

Sendo assim, o LD de espanhol configura-se como um objeto rico para esta pesquisa, visto 

que certamente será possível encontrar diversos enunciados que remetem à inter-relação 

entre os povos.  

Apesar de existirem muitas pesquisas que enfocam livros didáticos, poucas 

abordam a questão das identidades sob a perspectiva da análise do discurso. Como 

trabalhos que pesquisaram tal tema no LD pode-se citar o de Moreno (2013), no qual o 

historiador pesquisou como os livros didáticos de História em 40 anos contribuíram com a 

construção da identidade no país; a tese de Tilio (2006), que buscou verificar como o 

discurso em LDs de inglês influencia na construção das identidades sociais dos alunos, 
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adotando, também, uma visão não essencialista; a dissertação de Matías Blanco (2010), 

que evidenciou a homogeneização de representações culturais do mundo hispânico e o 

apagamento de conflitos sociais e políticos dos discursos colonialistas nos LDs de 

espanhol; e, ainda a pesquisa de Grigoletto (2003), que analisou no discurso do LD de 

língua inglesa as representações e construção de identidades. Dessa forma, pretende-se 

continuar a trabalhar com o LD tomando como referencial teórico-metodológico a AD de 

base enunciativa para colaborar com os estudos acerca desses materiais didáticos e das 

identidades, tanto com relação ao ensino de língua estrangeira quanto à educação de forma 

geral. A análise se realizará, tomando como referencial teórico-metodológico a AD de base 

enunciativa (MAINGUENEAU, 2008, 2011) considerando, principalmente, os planos da 

semântica global, o que explicita o ineditismo desta pesquisa. 

Nesta tese, compreende-se a linguagem como prática discursiva que, por sua vez, 

pressupõe um enunciador e um coenunciador – que constroem sentidos no processo de 

enunciação. A partir de Maingueneau (2008a, 2008b, 2011), considera-se o discurso 

constituído por diversas peculiaridades, tais como o seu caráter interativo, interdiscursivo, 

orientado e assumido sempre por um sujeito (MAINGUENEAU, 2011). Além disso, a 

linguagem é entendida como uma construção social, levando em consideração, assim, 

questões relacionadas ao contexto de produção enunciativo. A pesquisa se dará a partir da 

análise de textos de diversos gêneros incorporados pelo LDs analisados, além de suas 

atividades e textos verbais e não verbais, inclusive os produzidos para fins didáticos, caso 

haja. A análise se baseará, principalmente, na semântica global (2008), considerando os 

planos do tema, da interdiscursividade e da dêixis discursiva, entendendo que estão de 

acordo com os nossos objetivos e ao recorte de análise, podendo nos trazer mais dados com 

relação ao tratamento das identidades. Será tomado também como referência teórica a obra 

do Círculo de Bahktin (BAKHTIN, 2011; VOLÓSHINOV, 2009), principalmente no que 

diz respeito aos conceitos de gêneros do discurso e de dialogismo, que será importante para 

a análise do LD enquanto gênero secundário.  

 A identidade foi eleita como elemento do tema de pesquisa por entender que 

qualquer relação social movimenta diversas subjetividades e, portanto, estas são inerentes a 

todos os sujeitos participantes de uma comunidade. De acordo com Hall (2004), as 

identidades são construídas historicamente e os sujeitos assumem diversos 

posicionamentos em diferentes momentos da história social. O livro didático, por ser um 

instrumento de educação e por estar inserido em um contexto histórico, social e político, 

contribui de forma significante para a formação cultural dos estudantes. Além disso, ao 
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trabalhar com as identidades, deve-se levar em conta a fragmentação dos indivíduos 

modernos, que antes eram vistos como sujeitos unificados, como pontua Hall (2004). Para 

o teórico, as sociedades modernas estão em constantes e rápidas mudanças e as pessoas 

que as integram tornam-se cada vez mais fragmentadas. Segundo o autor, inclusive o 

próprio processo de identificação tornou-se ―mais provisório, variável e problemático‖ 

(HALL, 2004, p.12) e isso torna o sujeito pós-moderno transformado continuamente. 

Ao longo da pesquisa, será feita uma análise das coleções destinadas ao Ensino 

Médio aprovadas pelo PNLD 2012, 2015 e 2018, entendendo que a linguagem está 

totalmente relacionada ao social e que o discurso não é apenas uma maneira de 

representação do contexto histórico-social, mas que também, segundo Maingueneau 

(2011), é uma forma de ação sobre o outro. Além disso, deve-se considerar que todo texto 

está em constante diálogo com outros (BAKHTIN, 2011) que o antecedem e o sucedem. 

 As obras analisadas, em ordem cronológica, de acordo com o PNLD em que foram 

aprovadas, são as seguintes: El arte de leer español (PNLD 2012), Enlaces (PNLD 2012), 

Síntesis (PNLD 2012), a reedição de Enlaces (PNLD 2015), Cercanía (PNLD 2015), a 

reedição de Cercanía (PNLD 2018), Confluencia (PNLD 2018) e Sentidos (PNLD 2018). 

Escolheu-se trabalhar com coleções destinadas a Ensino Médio levando, principalmente, 

em consideração a minha atual atividade docente. Como sou professora desse nível de 

ensino, compreendo que analisar os LDs aprovados pelo PNLD de Ensino Médio será mais 

agregador para o meu trabalho em sala de aula, além de poder falar com mais propriedade, 

por essas obras estarem presentes no meu dia a dia. Sendo assim, esta pesquisa interessa-se 

por colaborar com a reflexão não só sobre o livro didático, mas também com os sentidos 

acerca das identidades que permeiam o Ensino Médio. 

 Como exigência do edital do PNLD, as coleções didáticas apresentam um livro 

referente a cada ano do Ensino Médio, totalizando três volumes. Por contarmos com uma 

grande quantidade de textos, decidimos, assim, tomar como recorte de pesquisa apenas os 

primeiros volumes de cada coleção, por entender que estes se configuram como a porta de 

entrada, representando, assim, o primeiro contato do estudante com a obra.           

Nesse sentido, será de nosso interesse analisar nos textos – enfocando alguns planos 

propostos pela semântica global de Maingueneau (2008) – o lugar dos brasileiros e dos não 

brasileiros e se o LD evidencia a diferença ou se há uma tentativa de harmonização e de 

criação de um modelo cultural e identitário. A partir daí, será possível observar de que 

forma são construídas as representações culturais relacionadas aos diversos povos. 
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Podemos fazer, portanto, a seguinte pergunta de pesquisa: de que forma o livro didático de 

espanhol constrói as representações identitárias dos diversos povos e culturas? 

Com relação à fundamentação teórica referente às questões sobre cultura e 

identidades serão tomados como referência autores que abordam tal tema, relacionando 

também ao ensino, a partir de uma perspectiva discursiva, tais como Woodward (2011), 

Hall (2011), Coracini (2007), Silva (2011) e Grigoletto (2003). Para Woodward (2011), 

por exemplo, a identidade está intimamente relacionada a sistemas simbólicos e sempre 

assumimos uma posição, mesmo sem nos darmos conta. Isso quer dizer que ela está 

presente em qualquer tipo de relação (principalmente nas de poder), estabelecendo sentidos 

e nos posicionando na sociedade. Dessa forma, pode-se dizer que o LD estabelece uma 

relação entre o que está sendo dito e o aluno, podendo criar sentidos que posicionam o 

estudante na sociedade. 

No tocante às identidades nacionais e representações sociais, serão tomados como 

referência, além dos citados no parágrafo anterior, que também abordam esse traço 

identitário desde as suas perspectivas, autores como Anderson (2008), Bhabha (2013), 

Charaudeau (2015) e Amossy e Pierrot (2015). A identidade nacional surge como o 

principal ponto a ser analisado neste trabalho, pois, como afirma Anderson (2008), a 

nacionalidade apresenta-se como um traço formal sociocultural dos indivíduos, ou seja, 

todos têm uma. Apesar de reconhecer que os conceitos de nação, nacionalismo e 

nacionalidade são fenômenos de extrema dificuldade de definição, Anderson (2008) 

conceitua nação como sendo uma comunidade imaginada politicamente
1
 e a língua carrega 

em si a realização da nacionalidade. É a partir dela, portanto, que as pessoas sentem-se 

pertencentes a um determinado grupo, a uma irmandade, por imaginar que compartilham 

do mesmo idioma. Sendo assim, será de interesse desta pesquisa compreender como são 

imaginadas as nacionalidades dos brasileiros e dos não brasileiros nos LDs de Espanhol. 

Para a análise, a pesquisa pretende tomar como inspiração metodológica o trabalho 

realizado por Grigoletto (2003) que analisa as identidades em LDs de língua inglesa. A 

pesquisadora discute uma questão que é muito debatida nos estudos identitários: a negação 

das diferenças, o apagamento da diversidade cultural e a tentativa de construir uma 

igualdade identitária. O que ela questiona é que essa tentativa de universalizar os traços 

identitários acaba criando uma falsa impressão de que todos são iguais, colocando, apesar 

                                                 
1
 O conceito de nação como comunidade imaginada será mais bem explicado no capítulo destinado a discutir 

questões sobre nação e nacionalidade. 
2
 Como não é o objetivo deste trabalho, não vamos aprofundar essa questão. 

3 
Segundo o portal do FNDE, MecDaisy é uma ferramenta tecnológica que permite a produção de livros em 
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disso, em evidência o poder de uma determinada cultura sobre a outra. Isso ocorre, 

principalmente, com relação ao norte-americano que, em diversos meios, sempre aparece 

como superior ao latino-americano. 

Em sua análise (GRIGOLETTO, 2003), chegou-se à conclusão de que os LDs são 

como reprodutores dos discursos que apagam as diferenças, não apresentando um lugar 

específico para o brasileiro e sim colocando brasileiros e estrangeiros – termo usado pela 

autora – em um lugar comum, como se todos devessem se enquadrar em um mesmo 

modelo. Isso evidencia a superioridade de um sobre o outro, pois a cultura do estrangeiro 

sempre é colocada como um exemplo a seguir. Além disso, ela ressalta que os LDs trazem 

uma perspectiva, nos seus textos, de que devemos viver em harmonia e ignoram os 

problemas, os preconceitos e as desigualdades sociais. Essa criação de um modelo 

desconstrói as identidades, fazendo com que o estudante não se enxergue representado no 

LD que utiliza. 

Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar as representações 

identitárias relacionadas aos diversos povos e culturas que aparecem nos livros didáticos de 

espanhol aprovados no PNLD 2012, 2015 e 2018, tanto com relação aos brasileiros quanto 

aos não brasileiros, usando como referência teórica a Análise do Discurso de base 

enunciativa, principalmente a semântica global (MAINGUENEAU, 2008). 

Como objetivos específicos pretende-se inicialmente levantar as ocorrências de 

textos verbais, não verbais e atividades que abordam a questão das identidades de 

brasileiros e não brasileiros; observar de que forma os brasileiros e não brasileiros são 

representados; compreender como são apresentadas as diversas culturas e o diálogo entre 

os povos nos livros didáticos; analisar o discurso dos livros didáticos acerca das 

identidades relacionadas às nacionalidades; colaborar com o debate acerca do livro 

didático; contribuir com um melhor entendimento acerca das culturas e identidades 

nacionais; contribuir com a reflexão sobre a relação entre questões relativas às 

representações identitárias e o ensino de línguas adicionais.  

A partir disso, vejamos como se organiza este trabalho. O primeiro capítulo se 

destina a fazer uma contextualização sobre o papel do livro didático no Brasil, baseando-

se, principalmente, nas políticas públicas relativas a ele e ao ensino de espanhol nas 

escolas. A partir disso, poderemos compreender o seu contexto atual e a sua importância 

para a educação. 

No segundo capítulo abordaremos teorias acerca das identidades e das 

representações sociais mostrando a sua íntima relação com a linguagem, o discurso e o 
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ensino. Serão explicitados também conceitos acerca de nação, nacionalismo e identidades 

nacionais, visto o principal tema deste trabalho. Além disso, nos voltaremos para a discutir 

questões relacionadas às construções de estereótipos e visões preconceituosas sobre o 

outro, por considerar que este é um tema que constantemente surge quando se trata de 

nacionalidades. 

O terceiro capítulo se voltará para a reflexão sobre a relação dos estudos sobre o 

currículo com o livro didático. Para tanto, faremos um percurso pelas diversas 

perspectivas, desde a tradicional, passando pela teoria crítica, até chegar nos estudos pós-

estruturalista, mostrando a sua importância para uma educação preocupada para a 

formação crítica e intercultural dos indivíduos. 

No quarto capítulo, que se destina a nossa fundamentação teórica, serão abordadas 

as teorias em que se baseará a análise do corpus. Sendo assim, nos fundamentaremos, 

principalmente, na perspectiva enunciativa da Análise do Discurso, no que diz respeito à 

teoria de Maingueneau (2008), focando a semântica global, e de Bakhtin (2011), com 

relação aos gêneros do discurso e ao dialogismo. 

Antes do capítulo de análise, apresentaremos a metodologia seguida para a 

realização da pesquisa, bem como uma descrição detalhada de todas as coleções 

trabalhadas. A análise será feita a partir de três planos da semântica global: tema, 

interdiscursividade, intertextualidade e dêixis enunciativa. A partir disso, será feita uma 

apreciação do que foi observado em cada coleção e também uma comparação entre as elas. 

Com este trabalho, espera-se não só contribuir com um melhor entendimento sobre 

as culturas mas, também, compreender como se constroem as identidades e que fatores 

dialogam com o processo de sua formação. As identidades nacionais podem estabelecer 

diversas formas de relações de poder que geram xenofobia, racismo, exclusão e violência 

em nome do amor pela nação (ANDERSON, 2008). Por meio de uma pesquisa que adota 

uma perspectiva não essencialista (WOODWARD, 2011), segundo a qual não há uma 

identidade única, imutável, pretende-se colaborar com uma prática docente com uma visão 

menos preconceituosa, principalmente no que diz respeito às aulas de língua adicional. 

Acredita-se que análise de LDs aprovados pelo PNLD, principalmente por estar 

voltada a um aspecto que se relaciona com a formação do aluno como indivíduo social, 

contribui com os estudos não somente acerca dos materiais didáticos, mas da educação em 

geral. Além disso, também é relevante para reflitir sobre o papel do ensino de língua 

adicional na escola e como ela pode colaborar com a formação efetiva de cidadãos críticos 

e ativos socialmente, em especial neste momento, em que o componente curricular Língua 
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Estrangeira foi retirado da Educação Básica e substituído pelo componente Língua Inglesa 

(BRASIL, 2017) 
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1. LIVRO DIDÁTICO DE ESPANHOL NO BRASIL 

 

 

Mais que um instrumento destinado ao processo educativo, o livro didático, 

representa um dos principais materiais utilizados em sala de aula hoje no Brasil. Além 

disso, por nele circularem diversos discursos, pode ser um importante formador de nossas 

próprias identidades e de concepções acerca das identidades dos outros.  Mesmo um único 

enunciado presente no LD que faça uma representação preconceituosa pode contribuir com 

a construção de concepções que influenciarão, diretamente, de forma negativa na vida 

social do estudante:  

O livro didático também é importante por seu aspecto político e cultural, 

na medida em que reproduz e representa os valores da sociedade em 

relação à sua visão de ciência, da história, da interpretação dos fatos e do 

próprio processo de transmissão do conhecimento. (OLIVEIRA, 

GUIMARÃES, BOMENY 1984, p.11)  

 

Ainda, tomando como base o que dizem Daher, Freitas e Sant‘anna (2013, p.408), o 

livro diático é muito mais que apenas um material de apoio, representando um registro do 

que em determinado momento histórico pode ser dito ou do que é silenciado. Ainda, 

entendem o LD como ―uma produção vinculada a valores, a posições ideológicas, visões 

de língua, de ensino de língua, de aluno, de professor, e de papel das línguas estrangeiras 

na escola‖.    

Vale lembrar que, atualmente, segundo dados apresentados pelo Sindicato Nacional 

dos Editores de Livros – SNEL (2018), os LDs representaram, em 2018, 46,54% do 

mercado editorial brasileiro. Sendo assim, apesar de, ter havido uma queda com relação a 

2017, o LD ainda é o setor com maior produção do mercado editorial. Ainda, de acordo 

com os números apresentados pelo SNEL, o total faturado pelas editoras com livros 

vendidos para o PNLD foi de quase 147 milhões de reais. Além disso, segundo Guimarães 

e Freitas (2018), o setor de mercado editorial que mais vendeu no Brasil no período 

compreendido entre 2006 e 2015, responsável por mais da metade de vendas, é o de 
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didáticos. Dessa forma, podemos compreender, a relevância que o LD representa, em 

nosso país, não só para a educação, mas também para a economia. 

Sendo assim, como afirma Cassiano (2007), pensar em cormecialização de livros 

didáticos no Brasil, atualmente, significa entender que essa é uma venda cíclica, 

relacionada ao calendário escolar; a agenda escolar de avaliação, aquisição e distribuição 

desse segmento está associada também aos tempos da escola: ―a escola é vista pelas 

grandes editoras de didáticos como mercado-alvo e o governo – comprador privilegiado e 

responsável pelas prescrições curriculares – impõe a tais empresas especificidades para a 

produção e circulação desses produtos‖ (CASSIANO, 2007, p.10).  

No caso do livro didático de língua estrangeira, já que este é o nosso foco, devemos 

compreendê-lo como um gênero discursivo que, inserido em um contexto histórico 

específico, construirá uma determinada visão sobre a língua, sobre os indivíduos e sobre a 

sociedade a que pertencem. 

  Para que possamos compreender o papel que o LD representa no atual cenário da 

educação é importante conhecer a sua história no Brasil e o contexto político de cada 

época. Dessa forma, será possível entender os problemas dos materiais didáticos atuais que 

ainda reverberam vestígios de determinações políticas anteriores e, incoerentemente, 

mesmo depois de muitas críticas, podem apresentar modelos educativos que inibem a 

reflexão, a heterogeneidade e a multiplicidade de ideias. Coracini (2011) afirma que o livro 

didático é criação do momento histórico no qual é produzido e, por esse motivo, reproduz 

discursos que circulam nesse contexto, mas que devem ser enfrentados na escola, 

questionando e problematizando ideias homogeneizadoras e capitalistas:  

[...] nenhuma instituição melhor do que a escola poderia colaborar para 

isso, questionando o que parece inquestionável, discutindo o que parece 

natural, problematizando o que parece óbvio, exibindo a heterogeneidade 

e a complexidade do que parece homogêneo, simples, unívoco. Quando 

isso acontecer (e se acontecer), isto é, quando a ética do capitalismo for 

substituída pela ética revolucionária, então, com certeza, mudanças 

profundas ocorrerão na sala de aula e, consequentemente, nos livros 

didáticos, no modo de considerar e conceber o processo de ensino-

aprendizagem. (CORACINI, 2011, p.43) 

 

Atualmente, a distribuição de livros didáticos para escolas públicas de educação 

básica no Brasil, no âmbito do governo federal é feita pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), para as escolas que aderem a ele. Além de distribuir, o programa do 

MEC está encarregado de avaliar e selecionar as obras que estarão disponíveis para a 

escolha, que, por sua vez, é feita pelas instituições escolares. Depois da criação do PNLD, 
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em 1985, o LD vem ganhando cada vez mais relevância tanto no que se refere à educação, 

quanto ao âmbito econômico e político brasileiro, como destacam Guimarães e Freitas 

(2018, p.9): 

Evidentemente, o PNLD teve grande impacto na produção e na circulação 

de coleções didáticas para ensino de espanhol no país, afetando diversos 

âmbitos, espaços e sujeitos: não só os diretamente envolvidos no seu uso 

– professores e estudantes da Educação Básica – e na elaboração, como 

autores e editores, mas também formadores de professores e aqueles que 

vêm desenvolvendo pesquisas na esfera acadêmica sobre a temática. 

 

No quadro mais recente, com a alteração do Programa feita pelo Decreto nº 9.099, 

de 18 de julho de 2017 (BRASIL, 2017), há uma considerável mudança com relação ao 

caráter da avaliação no LDs, ao deixar sob responsabilidade de uma comissão técnica 

indicada pelo MEC todo o processo de avaliação, o que antes ficava a cargo de 

universidades federais conveniadas para esse fim.    

Na próxima seção será feito um percurso sobre a história do livro didático no Brasil 

a fim de entender de que forma se deram as decisões no âmbito político sobre esse material 

até a criação e o desenrolar do PNLD. 

 

 

1.1. As políticas públicas e o livro didático de Espanhol no Brasil 

 

Para que se entenda o contexto atual do livro didático no nosso país, é necessário 

que se conheça sua história, bem como os processos políticos por que passou esse material. 

Como um instrumento de ensino-aprendizagem, a trajetória do LD está intimamente 

relacionada à da educação, visto que as resoluções políticas sobre esta recaem sobre 

aquele.  Isso é confirmado por Freitag, Costa e Motta (1993), que defendem que a história 

do LD no Brasil está diretamente associada a sua política, que delineia seu trajeto no 

sistema educacional brasileiro. 

 Como já foi dito, com relação à atual política do livro didático, o Programa 

Nacional do Livro Didático se encarrega de avaliar e selecionar as coleções didáticas 

inscritas no edital, bem como realizar a distribuição das obras aprovadas para as escolas 

públicas do Brasil cujas redes aderiram ao programa. Atualmente, a partir do Decreto nº 

9.099, de 18 de julho de 2017, a seleção é realizada por uma ―comissão técnica específica, 

integrada por especialistas das diferentes áreas do conhecimento correlatas‖ (BRASIL, 

2017). Como foi dito anteriormente, tal comissão, nomeada pelo Ministro da Educação – 
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inclusive com integrantes ligados a fundações privadas –, tem a responsabilidade de 

coordenar o processo de avaliação pedagógica, inclusive de selecionar os integrantes da 

equipe, o que antes ficava a cargo de universidades federais conveniadas para esse fim. 

Dessa forma, podem ser indicadas pessoas de diversas instituições inscritos em uma 

plataforma on-line, chamada de Banco de Avaliadores do MEC. Sendo assim, hoje 

contamos com políticas públicas que regulamentam a seleção e a distribuição dos LDs, 

garantindo que instituições públicas tenham acesso a materiais didáticos e literários 

gratuitos e, supostamente, isentos de interesses privados. Porém, nem sempre essa escolha 

esteve assegurada por políticas atentas às necessidades do contexto educacional brasileiro, 

e, muitas vezes, se deu de maneira arbitrária e voltada para os interesses do mercado 

editorial. 

 Segundo Vazquez (2010), antes da chegada da Corte portuguesa, em 1808, e da 

conseguinte instalação da Imprensa Régia no Rio de Janeiro, todos os livros consumidos 

aqui eram fornecidos por editoras da Europa. Mesmo assim, como veremos na próxima 

seção, os LDs de espanhol só passaram a ser efetivamente brasileiros no final do século 

XX. A partir da criação do Instituto Nacional do Livro (INL), em 1937, por iniciativa do 

Ministro Gustavo Capanema, é definido, pela primeira vez, com base no Decreto-lei 1.006 

de 30 de dezembro de 1938, o que se entende por livro didático: 

Art. 2º Para os efeitos da presente lei, são considerados livros didáticos 

os compêndios e os livros de leitura de classe.  

§ 1º Compêndios são os livros que exponham, total ou parcialmente, a 

matéria das disciplinas constantes dos programas escolares.  

§ 2º Livros de leitura de classe são os livros usados para leitura dos 

alunos em aula. (BRASIL, 1938) 

 

 Nesse mesmo decreto foi criada a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), 

responsável pela análise e julgamento dos livros didáticos e da promoção da abertura de 

concurso para tipos de LDs que ainda não existissem no Brasil, recebendo as seguintes 

atribuições: 

a) examinar os livros didáticos que lhe forem apresentados, e proferir 

julgamento favorável ou contrário à autorização de seu uso; 

b) estimular a produção e orientar a importação de livros didáticos; 

c) indicar os livros didáticos estrangeiros de notável valor, que mereçam 

ser traduzidos e editados pelos poderes públicos, bem como sugerir-lhes a 

abertura de concurso para a produção de determinadas espécies de livros 

didáticos de sensível necessidade e ainda não existentes no país; 

d) promover, periodicamente, a organização de exposições nacionais dos 

livros didáticos cujo uso tenha sido autorizado na forma desta lei. 

(BRASIL, 1938) 
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Filgueiras (2011) afirma que o argumento do Ministro Gustavo Capanema para a 

criação da Comissão era estabelecer uma regulamentação nacional dos livros didáticos 

para evitar que cada estado escolhesse o seu critério e, assim, impedir o uso de maus livros 

e a divulgação de propagandas subversivas. Segundo Daher, Freitas e Sant‘anna (2013), o 

Decreto-Lei representa uma clara preocupação de controle do livro didático, pois não se 

tratava de uma seleção de obras a serem adquiridas pelo governo, mas de uma censura 

imposta aos livros utilizados nas escolas do país. Sendo assim, de acordo com o que 

afirmam Freitag, Costa e Mello (1993), a legitimidade das decisões desse grupo – que 

inicialmente era composta por sete membros e, posteriormente, por catorze – passou a ser 

questionada, ocasionado pela suspeita de que o objetivo da Comissão não estaria voltado 

para a análise didática das obras, mas sim para o controle de ideologias políticas.  

É importante ressaltar que nesse momento o país passava pela Ditatura do Estado 

Novo (1937-1945), instituída pelo então presidente Getúlio Vargas, que tinha como 

característica o populismo, o autoritarismo e o nacionalismo, que interferiam e censuravam 

fortemente assuntos ligados à cultura e à educação. Apesar de terem sido iniciadas algumas 

ações que tentaram anular a legalidade da CNLD, ela consegue manter-se em prática ainda 

durante bastante tempo, centralizando cada vez mais o processo de produção, escolha e 

distribuição dos livros didáticos. 

Freitag, Costa e Mello (1993) relatam que, nessa época, a política do livro didático 

estava totalmente entregue às decisões do Estado, sem que pudessem intervir professores, 

pesquisadores, editoras ou pais e alunos, ficando a cargo da burocracia governamental 

decidir sobre esse importante instrumento de ensino. Isso se deve, logicamente, ao fato de 

que a preocupação com o LD no Brasil ter sido tardia com relação a outros países, que já 

haviam avançado significativamente em suas pesquisas e críticas. Esse aparente 

desinteresse pela institucionalização do livro didático, na verdade pode ser sido ocasionado 

por outros interesses políticos que estivessem privilegiando determinadas classes ou 

empresas envolvidas no processo: 

Enquanto nos países economicamente mais avançados a pesquisa 

científica e a crítica do livro didático já se encontram perfeitamente 

institucionalizados, redirecionando periodicamente o conteúdo e o uso do 

livro didático, no Brasil a pesquisa sobre o livro e sua crítica se 

limitaram, por longas décadas, a estudos isolados de pós-graduação, que 

via de regra permaneceram engavetados, sem merecer a atenção dos 

técnicos, assessores e burocratas que vinham fazendo a política do livro 

didático no Brasil. (FREITAG, COSTA e MELLO, 1993, p. 23-24) 
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 Ainda, durante o Estado Novo o livro didático foi incorporado como um 

componente das políticas educacionais do governo, que culminou na criação de um novo 

grupo, a Comissão do Livro Didático, sob o Decreto-Lei 8.460, de 26 de dezembro de 

1945 (BRASIL, 1945). No entanto, a formação da dita comissão, que aparentemente seria 

uma consolidação da lei anterior e uma maior atenção à questão dos LDs nas escolas, na 

realidade, fazia parte de um conjunto de medidas que pretendiam reestruturar e controlar 

ideológica e politicamente os materiais de ensino da época.  

Posteriormente, a Ditadura Militar pós-1964 seguiu orientações semelhantes às do 

governo Vargas. O regime ditatorial assinou acordos como o MEC/USAID (Ministério da 

Educação/ Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional) que, criando 

a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED) (BRASIL, 1966) e 

associados ao modelo de ensino norte-americano, tinha por finalidade ―incentivar, orientar, 

coordenar e executar as atividades do Ministério da Educação e Cultura relacionados com 

a produção, a edição o aprimoramento e a distribuição de livros técnicos e de livros 

didáticos‖. O governo, nessa época, tinha seus interesses voltados exclusivamente para a 

formação técnica e para os interesses do mercado. Além disso, foram criadas instruções e 

cartilhas que reformularam o sistema educacional brasileiro, uma forma de controle e 

censura de ideias e metodologias divergentes.  

Sendo assim, tais medidas educativas estavam em conformidade com os objetivos 

que almejavam, estritamente, avanços de cunho econômico e técnico, sem dar margem à 

politização e à liberdade ideológica dos alunos. Em 1971, sob o Decreto nº 68.728 

(BRASIL, 1971), a comissão foi extinta, dando lugar ao Programa do Livro Didático 

(PLID), que ficava a cargo da Fundação Nacional de Material Escolar (FENAME), criada 

em 1968 pelo MEC. 

 De acordo com Daher, Freitas e Sant‘anna (2013), inicialmente ficava a cargo da 

Fundação apenas por distribuir a preço de custo o material escolar. Depois, constaram 

como atribuições da FENAME a definição de diretrizes para a produção do material 

didático, a formulação de programas editoriais e a cooperação com as instituições 

educacionais e científicas para a execução de interesses comuns, isto é, ficava a cargo dela 

todo o processo que determinava o uso e distribuição do LD ao que hoje corresponde aos 

anos iniciais do ensino fundamental.  No entanto, por falta de recursos do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para atender a todos os alunos, parte das escolas 

municipais é excluída do programa.  
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Mais à frente, em 1983, foi criada a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), 

órgão subordinado ao MEC, que substituiu a FENAME e tinha por finalidade assistir 

estudantes desde a educação infantil até o então 2º grau, ajudando no processo didático e 

ficando responsável também pelo PLIDEF. Junto a esse órgão surgem novos programas 

voltados para o livro didático, gerando, porém, críticas que alertaram sobre o problema da 

centralização do assistencialismo político. Superada a unificação de propostas do governo 

militar, a partir das inúmeras críticas que desencadeou, esse erro não poderia mais ocorrer. 

Com isso surgiram propostas que conferiam o processo de escolha do livro didático 

também a professores, além da ideia da reutilização de livros, avançando em direção a uma 

política comprometida com o contexto e as necessidades do sistema educacional brasileiro. 

Foram tais ideias que culminaram na criação do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), em 1985, pelo Ministério da Educação (MEC) que veio para substituir o 

PLIDEF e funciona como uma maneira de avaliar e garantir a qualidade do livro didático 

que chega às nossas escolas e que estejam de acordo com o contexto social dos estudantes, 

além de estabelecer a reutilização de LDs. Segundo Daher, Freitas e Sant‘Anna (2013), o 

processo de escolha iniciou-se sob o controle da FAE e, em 1997, essa responsabilidade 

recaiu sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE. O Decreto nº 

91.542, de 19 de agosto de 1985 indica: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional do Livro Didático, com a 

finalidade de distribuir livros escolares aos estudantes matriculados nas 

escolas públicas de 1º Grau. Art. 2º O Programa Nacional do Livro 

Didático será desenvolvido com a participação dos professores do ensino 

de 1º Grau, mediante análise e indicação dos títulos dos livros a serem 

adotados. § 1º A seleção far-se-á escola, série e componente curricular, 

devendo atender às peculiaridades regionais do País.§ 2º Os professores 

procederão a permanentes avaliações dos livros adotados, de modo a 

aprimorar o processo de seleção. (BRASIL, 1985) 

 

De acordo com Cassiano (2007), a criação do Programa se deu como uma forma de 

redemocratizar o país e, em certa medida, centralizar no governo o processo que vai desde 

o planejamento até a distribuição gratuita de livros didáticos para alunos de ensino 

fundamental de quase todo território nacional. No início do programa os livros eram 

distribuídos apenas a estudantes do então chamado 1º Grau e apenas das disciplinas de 

português e matemática. 

Ao ser criado o PNLD, não foi mencionada nenhuma ligação com os programas 

anteriores a ele. É como se este representasse uma qualidade inovadora do novo governo, 

eliminando qualquer ligação com decisões tomadas durante a ditadura, assim como 

confirma Cassiano (2007):  
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[…] a produção de um novo programa para o livro didático e o 

consequente apagamento do já existente condizem com uma estratégia 

política em que o objetivo é o de agregar valor positivo a determinado 

governo, que não quer ter sua imagem política associada ao governo 

anterior, que neste caso, era uma ditadura. (CASSIANO, 2007, p.) 

 

 O PNLD passou por duas fases e, atualmente, desde julho de 2017, estamos na 

terceira. Na primeira, logo na sua criação, o programa tinha como função principal 

somente a compra e distribuição de livros didáticos para as escolas públicas. No entanto, 

argumentava-se que muitos apresentavam problemas que poderiam prejudicar a educação 

dos alunos e o trabalho dos professores, assim como afirma Vazquez (2010). Ainda, 

segundo Cassiano (2007), a justificativa dada pelo Plano Decenal de Educação para 

Todos (MEC, 1993), ao questionamento da qualidade dos livros que chegavam às escolas, 

se pautava na malformação do professorado para a escolha de tal material.  

 Ainda segundo a autora, foi formada pelo Estado uma comissão que analisaria a 

qualidade dos conteúdos programáticos e dos aspectos pedagógico-metodológicos dos 

livros comprados pelo MEC e mais solicitados por professores do ensino fundamental. A 

partir disso, foi divugado pelo governo, em 1994, que tais livros apresentavam 

preconceitos, desatualizações e erros conceituais. 

Sendo assim, em 1996 iniciou-se a segunda fase do PNLD, ancorada na então nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20/12/1996), que 

configurou a decisão do MEC de também avaliar os LDs que chegavam às escolas. Para 

tanto, formou comissões divididas por áreas de conhecimento para estabelecer os critérios 

de análise e de classificação. As obras selecionadas passaram a ser divulgadas no Guia de 

Livros Didáticos, distribuídos nas escolas públicas aderentes, com a finalidade de orientar 

os professores na escolha. 

De acordo com Cassiano (2007), com o passar dos anos, em função de algumas 

reformas da educação brasileira que deram mais importância ao material didático, o PNLD 

sofre ampliações. Cria-se o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 

(PNLEM), em 2003, que abrange o processo de avaliação e distribuição também para os 

três anos do ensino médio, assim como a distribuição de dicionários e de materiais 

didáticos especiais para alunos com deficiência visual e auditiva. 

Com o crescente número de livros distribuídos por todo o país, surgiu cada vez 

mais o interesse de editoras nacionais e estrangeiras pelo mercado de LDs no Brasil, 

chamando a atenção, inclusive da Espanha: 
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Esse panorama atrai a atenção das editoras espanholas, que já estavam 

consolidadas na maior parte dos demais países da América Latina, mas 

que ainda não haviam entrado no Brasil, cujo mercado editorial 

representa aproximadamente 40% da região latino-americana. Esse 

interesse se justifica tanto pelos números da educação brasileira, como 

pelo seu potencial de crescimento (democratização de ensino e a extensão 

da escolarização obrigatória), uma vez que lá as possibilidades para isso 

são poucas e, particularmente no caso das editoras espanholas, 

vislumbrou-se também a possibilidade da criação de um novo nicho de 

negócios, como a eminência da introdução da língua espanhola no 

currículo oficial das escolas do ensino médio do Brasil, o que se 

consolidaria legalmente em 2005. (CASSIANO, 2007, p. 3, grifos da 

autora) 

 

Segundo a autora, com a criação do PNLD houve um grande aumento do gasto 

público com o livro didático no Brasil, fazendo com que a escola – onde os LDs são 

escolhidos e, por esse motivo configura-se como principal motivadora da produção e 

compra – se tornasse um alvo de mercado das editoras brasileiras e estrangeiras. A 

comercialização de livros didáticos no Brasil passa a movimentar grandes investimentos, 

chamando a atenção de editoras que antes não faziam parte desse seguimento. Além disso, 

a produção e comercialização dos LDs, que, com o PNLD, passam a ser dispositivos 

centrais nas salas de aula e que garantem a compra por um período regular, estão 

diretamente ligadas aos objetivos econômicos das editoras:    

[...] entre 1994 e 2005, o governo federal adquiriu, por meio do PNLD, 

para serem usados nos anos letivos de 1995 a 2005, 1,206 bilhão de livros 

didáticos, que foram distribuídos a uma média anual de 30,8 milhões de 

alunos, matriculados em cerca de 173 mil escolas públicas brasileiras. O 

investimento no programa, nesse período, alcançou R$ 3,8 bilhões. 

(CASSIANO, 2007, p.10) 

 

Em 2018, houve distribuição aos alunos do Ensino Médio dos livros selecionados 

pelo PNLD 2018, além da reposição de livros para os alunos de todos os anos do ensino 

fundamental e da educação do campo. Assim, apenas nesse ano o governo federal comprou 

um total de 153.899.147 de livros destinados a mais de 31 milhões de alunos, matriculados 

em 117.566 escolas públicas, representando um investimento de mais de R$ 1,4 bilhão 

(FNDE, 2019). 

 Esses dados comprovam a posição do PNLD como principal comprador de livros 

no Brasil. Uma das consequências do aumento da comercialização do livro didático e da 

sua distribuição pelo governo federal é que ele passou a ser uma importante ou, em muitos 

casos, única fonte de leitura para grande parte da população brasileira. De acordo com 

Guimarães e Freitas (2018), com a criação do PNLD, o setor do mercado editorial que 

mais vendeu no Brasil, nos últimos anos, é o de livros didáticos.   
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 Segundo Rangel (2005), com o PNLD, passaram a ser considerados os momentos 

de interação na situação de ensino e as visões de mundo, hipóteses e crenças dos 

estudantes. O ensino de línguas deixa de focar-se exclusivamente na descrição e prescrição 

de conteúdos para levar em conta e valorizar o papel do aluno e as condições sócio-

interacionais. As teorias de uso e a análise do discurso passam a revelar aspectos da 

linguagem que antes eram ignorados, principalmente no que diz respeito à interação, os 

contextos histórico e social dos sujeitos e as situações de comunicação. É a partir daí, 

portanto, que a cultura e a identidade entram como elementos de destaque no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Com a entrada da língua espanhola no PNLD 2011(BRASIL, 2008), e o 

consequente aumento de sua comercialização, o interesse das editoras por essa disciplina, 

tanto nacionais, quanto espanholas, também aumentou. Na próxima seção será discutida 

como se constituiu a trajetória do livro didático de espanhol no Brasil, bem como o seu 

panorama atual no que se refere, sobretudo, à presença do tema das identidades no PNLD. 

 

 

1.2. O livro didático de espanhol no Brasil: política e história 

 

Apesar de algumas línguas modernas, tais como o francês, o inglês, o alemão e o 

italiano, já estarem presentes nas escolas brasileiras desde 1854, instituídas através da 

Reforma Couto Ferraz, o espanhol só entrou para o currículo escolar em 1942, com a 

Reforma Capanema. Ainda, segundo Daher, Freitas e Sant‘Anna (2013), só em 2005 o 

governo federal começou de fato a investir nos LDs de língua espanhola, adquirindo 

materiais para professores do ensino médio, por motivação da Lei 11.161/2005, que 

instituiu a obrigatoriedade da oferta de espanhol para o ensino médio: 

 Art. 1
o
 O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e 

de matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, 

nos currículos plenos do ensino médio. § 1
o
 O processo de implantação 

deverá estar concluído no prazo de cinco anos, a partir da implantação 

desta Lei. § 2
o
 É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos 

plenos do ensino fundamental de 5
a
 a 8

a
 séries. Art. 2

o
 A oferta da língua 

espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita no horário 

regular de aula dos alunos. (BRASIL, 2005) 

 

Assim como na seção anterior, aqui será feito um breve percurso sobre a história do 

livro didático de espanhol no Brasil. No entanto, as pesquisas sobre esse material ainda são 

poucas, se comparadas às realizadas sobre língua portuguesa. Foram encontradas apenas as 



37 
 

pesquisas de Freitas (2013) e de Guimarães (2013; 2018), além de artigos de Abio e 

Barandela (2003), de Sebold (1999) e de Freitas e Guimarães (2018). Algumas referências 

também são encontradas em Picanço (2003).  

O levantamento quantitativo realizado por Freitas (2013) mostra que as publicações 

de livros didáticos de espanhol no Brasil ao longo do século XX concentraram-se na região 

Sul e Sudeste e nas regiões fronteiriças com países hispânicos. Além disso, destaca que a 

primeira publicação foi feita na década de 20. Na década de 30 não houve publicações, na 

de 40 houve vinte e três, em cada uma das décadas de 50, 60, 70 e 80 houve três, e na de 

90, trinta. De acordo com a autora, esses números estão proporcionalmente relacionados 

com a oferta de língua espanhola nas escolas brasileiras. Não há pesquisas ainda sobre a 

quantidade de LDs publicados após a década de 90, tampouco depois da inclusão do 

Espanhol no PNLD. 

Guimarães e Freitas (2018) afirmam que há ainda um grande desconhecimento 

sobre os LDs de espanhol. Isso se mostra pelo fato de muitas pesquisas citarem apenas 

duas obras como publicações anteriores a 1990, silenciando dezenas de outras que também 

foram produzidas no Brasil. Uma das obras que sempre se destaca é a primeira publicação, 

que acompanhou a inclusão do espanhol como disciplina optativa no Colégio Pedro II, em 

1919, a Gramática da língua espanhola para uso dos brasileiros, de Antenor Nascentes 

(1920), professor catedrático desta instituição. Segundo os autores, tal obra caracteriza-se 

como uma síntese da gramática espanhola que buscava atender aos pontos de programa de 

espanhol do Pedro II, sendo ignoradas questões que fugissem à prescrição de conteúdos 

gramaticais, inclusive as relacionadas à literatura. 

Segundo Guimarães e Freitas, a segunda edição da obra didática de Antenor 

Nascentes, publicada em 1928, trazia um novo capítulo, intitulado ―Parte prática‖, dividido 

em trinta e duas lições. No capítulo que antecede tais lições, o que chama de ―O ensino 

prático de hespanhol‖, destaca-se: 

O professor somente deve falar em espanhol afim de obrigar o aluno a 

pensar em espanhol, falando sem precisar verter. 

Deve dizer antes o tema da lição, para preparar o espírito. 

[...] 

Em vez da versão de trechos de antologias, é preferível ensinar a redigir 

cartões postais, telegramas, bilhetinhos, cartas, que são as coisas que o 

aluno precisará escrever em língua espanhola. (NASCENTES, 1928 apud 

GUIMARÃES; FREITAS, 2018). 

 

Ainda de acordo com os autores, essas instruções dadas pelo autor correspondem, 

provavelmente, ao método direto, que prezava pelo ensino da língua ministrado pela 
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própria língua desde o primeiro dia de aula, sem que houvesse qualquer tradução. 

Acreditava-se, assim, na eficácia da ligação direta da palavra ao objeto a que se refere.   

As próximas obras só viriam a ser publicadas dez anos depois, na década de 40, 

quando foram editados diversos livros de espanhol por razão da inclusão da língua como 

disciplina obrigatória em 1942, sob a Lei Orgânica do Ensino Secundário nº 4.244/42 

(BRASIL, 1942), compreendendo um período que iria até o ano de 1961. 

Pelo levantamento realizado por Guimarães e Freitas (2018), somam-se 23 

publicações, a maioria delas em sua primeira edição. É nessa época que surge outra obra 

frequentemente mencionada, o Manual de espanhol, de Idel Becker, de 1945, que, segundo 

os autores, teve mais de 80 edições publicadas. Por outro lado, mesmo após a promulgação 

da lei de obrigatoriedade, nos anos 50 houve poucas novas publicações, apenas três, que 

talvez se deva pelo fato de terem tido muitas reedições de obras lançadas na década 

anterior. 

Segundo os autores, durante o governo de Juscelino Kubitschek, em 1958, em uma 

iniciativa do Poder Executivo, um Projeto de Lei alterou a Lei 4.244/42, igualando o 

ensino de espanhol ao do inglês, no primeiro e no segundo ciclo do curso secundário. No 

entanto, em 1959, tal Projeto de Lei foi rejeitado pela Comissão de Educação e Cultura da 

Câmara dos Deputados, visto que já tinham aprovado um substitutivo ao Projeto de Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), promulgado dois anos depois. Sendo 

assim, na década de 60, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

4.024 (BRASIL, 1961). A LDBEN, por sua vez, não determina as disciplinas obrigatórias, 

apenas diz que o Conselho Federal de Educação indicaria, no Ensino de Grau Médio, até 

cinco disciplinas obrigatórias – tendo sido escolhidas Português, Matemática, História, 

Geografia e Ciências – e que os Conselhos Estaduais de Educação decidiriam quais seriam 

optativas. A não obrigatoriedade do espanhol fez com que ele praticamente desaparecesse 

da educação básica, visto que o inglês e o francês ganharam hegemonia (GUIMARÃES; 

FREITAS, 2018). Isso justifica, portanto, a pequena quantidade de publicações entre os 

anos 60 e 80. Mesmo assim, nesta última década é publicado um livro escolar de espanhol 

pelo governo federal, a Gramática da Língua Espanhola: Antologia e exercícios 

(CARVALHO; CARNEIRO, 1969), editada pela FENAME.  

Apesar de haver poucas publicações de livros didáticos de espanhol entre os anos 

70 e 80, de acordo com Guimarães e Freitas (2018), a partir da redemocratização do país e 

da eleição de Leonel Brizola para o governo do estado do Rio de Janeiro, foi fundada, em 

1981, a Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro (APEERJ), o 
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que representou avanços com relação à presença do espanhol nas escolas, iniciando-se 

nesse estado da federação, como nos exemplos que citam os autores: 

[...] em 1984, o espanhol é incluído como uma das línguas estrangeiras na 

rede estadual, com a respectiva abertura de concurso público para 

docentes; em 1985, passa a ser uma das opções de língua estrangeira nos 

exames do Vestibular Unificado da Fundação Cesgranrio, que reunia 

todas as universidades públicas e privadas do estado, dentre outros 

acontecimentos relevante [...] (GUIMARÃES; FREITAS, 2018, p.26-27) 

 

O ano de 1990 representa um marco relevante para o ensino de espanhol no Brasil, 

devido ao crescimento da oferta da disciplina e pela mudança na composição dos livros 

didáticos. Já na década de 90 é realizada uma publicação, a coleção didática de quatro 

volumes Vamos a Hablar. Segundo Guimarães e Freitas (2018), mesmo que a disciplina 

ainda não estivesse tão presente nas escolas, essa obra por corresponder às quatro séries do 

segundo segmento do então 1º Grau já indica um forte indício da ascensão da língua no 

Brasil. Essa coleção apresentou, pela primeira, vez, um Manual do Professor. Durante essa 

década, o número de publicações chegou a trinta. 

Depois do primeiro período de obrigatoriedade do espanhol, compreendido entre 

1942 e 1961, somente em 2005 foi promulgada a Lei 11.161, com um prazo de 

cumprimento até 2010. Freitas (2013) salienta que antes dessa última lei a oferta da língua 

espanhola já era facultada pela Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) ao determinar que a partir 

da quinta série do Ensino Fundamental deve ser incluído no currículo o ensino de pelo 

menos uma língua estrangeira moderna, ficando a cargo da instituição escolar a sua 

escolha: ―§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir 

da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha 

ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição‖. No Ensino 

Médio, duas línguas deveriam ser oferecidas: uma obrigatória e outra optativa, que também 

seriam escolhidas pela comunidade. Sendo assim a preferência acabava sendo pelo inglês, 

apesar de que, mesmo assim, sobretudo a partir dos anos 80, o espanhol era componente 

curricular em algumas instituições, principalmente no estado do Rio de Janeiro. 

 Ao longo dos anos, surgiram diversas propostas metodológicas para o ensino de 

línguas estrangeiras. Cada uma correspondia a uma determinada visão de língua e de 

ensino e, consequentemente, o livro didático apresenta funções diferentes, com maior ou 

menor autonomia a depender também do papel do professor, como afirma Vazquez (2010). 

Isso significa que a utilização do livro didático de língua estrangeira sempre esteve 

relacionada aos métodos e abordagens adotadas ao longo da história, que passam, para 
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citar alguns, pelos métodos da gramática e tradução, direto, audiolingual e enfoques como 

o comunicativo. Em cada método o LD se diferencia, ganhando novos objetivos e formas 

de tratar a língua
2
. 

 Entendemos que o objetivo do ensino de línguas em cursos é diferente do seu papel 

na escola. Isso significa que, muito além de garantir o conhecimento da língua como um 

instrumento de comunicação, o seu ensino deve possibilitar ao aluno a sua inclusão como 

cidadão consciente da sociedade da qual participa. Ainda, o conceito de cidadania não deve 

ser entendido de acordo com a visão tradicional, que a relaciona ao civismo e aos direitos 

cívicos, que tenta inculcar um sentimento de patriotismo e nacionalismo. Nas visões atuais 

cidadania é um conceito mais amplo e heterogêneo e está associado à compreensão sobre a 

posição que o indivíduo ocupa na sociedade. O ensino de idiomas, portanto, deve ter a 

função de colaborar com o desenvolvimento do aluno enquanto cidadão e de lhe capacitar 

discursivamente para agir em seu meio social e mudar sua realidade. Nesse sentido, os 

livros didáticos que reproduzem uma visão de nacionalidade de amor à pátria e de 

supervalorização de símbolos nacionais, não está de fato abordando a cidadania, mas sim 

trazendo conceitos tradicionais de civismo e patriotismo que, em muitos casos, pode ser 

prejudicial para o desenvolvimento da consciência crítica do aluno. 

Sendo assim, a cidadania diz respeito também à relação que se tem com o outro, o 

convívio com as diferenças e o respeito mútuo. Os LDs de língua estrangeira são os 

materiais mais propícios para explorar a relação com outras culturas, no entanto, 

constantemente são encontradas representações que reforçam os estereótipos e o 

distanciamento entre as identidades. Será de interesse desta pesquisa, portanto, analisar de 

que maneira os LDs de espanhol desenvolvem o tema da relação com o outro e do convívio 

com as diferenças.  

Como já foi dito, somente no Edital do PNLD 2011, lançado em 2008, o espanhol e 

inglês passam a participar do Programa, como componente curricular Língua Estrangeira. 

Logicamente, esse acontecimento representou um avanço na importância dada ao livro 

didático de espanhol no Brasil. A partir daí surgiram diversas pesquisas que se focaram 

especificamente os LDs de espanhol, destacando, assim, a sua relevância para o ensino. Na 

próxima seção será feita uma contextualização sobre o PNLD, desde a inclusão do 

espanhol até como ele se configura atualmente, para que se entenda também a relevância 

do tema das identidades no programa. 

                                                 
2
 Como não é o objetivo deste trabalho, não vamos aprofundar essa questão. 
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1.3. O contexto atual do livro didático de espanhol no Brasil e o PNLD 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), foi instituído sob o Decreto nº 

91.542, de 19/8/85 e, como já foi dito, apresenta três fases que se diferenciam, sobretudo, 

no que se refere à avaliação dos LDs. Em sua primeira fase, o Programa encarregava-se 

apenas da aquisição e distribuição de livros didáticos, gratuitamente, para alunos da rede 

pública do então 1º Grau. Somente na segunda fase, iniciada com a Portaria 542, de 10 de 

maio de 1995, que prescreve a universalização da aquisição e distribuição dos livros, é 

incluído o processo de avaliação das obras didáticas.  

Sendo assim, o PNLD passou a ter como principal função avaliar, selecionar e 

prover os livros didáticos para a rede pública de escolas brasileiras, tanto para o ensino 

fundamental, quanto para o ensino médio. Além disso, o programa também estava 

responsável por atender aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), alunos do 1º 

ao 5º ano do ensino fundamental que estudam em escolas públicas rurais – oferecendo 

obras específicas ao seu contexto social (PNLD CAMPO) –, alunos do 1º ao 3º ano do 

ensino fundamental, com o objetivo de complementar a alfabetização (PNLD OBRAS 

COMPLEMENTARES) e para alunos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, oferecendo materiais para a alfabetização em Português e Matemática de crianças 

até oito anos de idade. Passaram a ser distribuídas também versões acessíveis – em áudio, 

Braille e MecDaisy
3
 – dos livros aprovados no Programa.   

De acordo com Cassiano (2007), desde 1995, o governo determinou que o critério 

para o recebimento dos livros pelo PNLD seria o cadastramento das escolas no Censo 

Escolar, realizado todo ano pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio de Teixeira (INEP). A partir disso, o órgão teria como saber a quantidade de livros 

a serem enviados, com base na projeção de matrículas para o ano letivo atendido pelo 

Programa. Essa medida foi tomada pensando e evitar discrepâncias entre o número de 

alunos e o de materiais distribuídos, evitando repetir, assim, os mesmos erros da primeira 

fase. 

                                                 
3 

Segundo o portal do FNDE, MecDaisy é uma ferramenta tecnológica que permite a produção de livros em 

formato digital acessível. Tornando possível a elaboração de livros digitais falados e sua reprodução em 

áudio, gravado ou sintetizado e apresenta facilidade de navegação pelo texto. 
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Sendo assim, desde a segunda fase do PNLD, a seleção dos livros didáticos ocorre 

de forma trienal, ou seja, a cada três anos um determinado segmento de ensino é atendido 

com a distribuição de novos livros escolhidos pelo programa. A cada ano, portanto, o MEC 

se responsabiliza pela seleção e distribuição dos LDs a uma determinada etapa de ensino, 

que abrange os anos iniciais ou finais do ensino fundamental e os anos do ensino médio. 

Além de livros didáticos, na segunda fase, o PNLD se responsabiliza também por livros 

paradidáticos, obras complementares e dicionários. 

A partir da segunda fase, como já foi mencionado, quando terminado o processo de 

avaliação, os livros selecionados são divulgados no Guia de Livros Didáticos, que contém 

a apresentação do programa e das resenhas dos LDs que poderão ser utilizados nas escolas 

públicas. Dentre os livros indicados no Guia, a escola tinha autonomia em escolher o LD 

que mais se enquadra nos seus planejamentos pedagógicos.  

Vale lembrar que o livro didático de língua estrangeira, tanto o de inglês quanto o 

de espanhol, como já foi visto, não entraram no programa logo no seu início. Somente 

depois de dez anos da criação do Programa, através da Resolução nº 3 de 11 de janeiro de 

2008, no que dispõe sobre a execução do PNLD, ―fica definido para o componente 

curricular de Língua Estrangeira o atendimento a partir do PNLD 2011, com livros de 

inglês ou espanhol, para os anos finais do ensino fundamental‖ (FNDE, 2008).  

No Guia de Livros Didáticos – PNLD 2011, de Língua Estrangeira Moderna, 

encontra-se a seguinte consideração: 

Trata-se, portanto, de um momento importante na história do ensino de 

LEM nas escolas públicas brasileiras, que reflete um reconhecimento do 

papel que esse componente curricular tem na formação dos estudantes. 

No caso específico de Espanhol, esse momento pode significar, também, 

uma ampliação do número de escolas que oferecem essa língua, 

considerando que sua inclusão no ensino público é um fato recente. Em 

suma, a universalização da distribuição dos livros de Espanhol e Inglês 

significa um avanço na qualidade do ensino público brasileiro. 

(MEC/SEB, 2010) 

 

Isto é, o momento não era só de ingresso das disciplinas de língua estrangeira no 

Programa, mas também representava a perspectiva de que o espanhol seria mais difundido 

entre as escolas, já que há pouco tempo fora estabelecida a obrigatoriedade de oferta desta 

disciplina para o ensino médio. 

 É importante frisar que o PNLD 2011 esteve destinado à avaliação e distribuição de 

livros didáticos para o ensino fundamental. Sendo assim, só no PNLD 2012 foram 

selecionados os primeiros LDs de língua estrangeira para o ensino médio, que são pelos 

quais este trabalho se interessa. Sendo assim, foram seis editais publicados em que o 
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espanhol esteve presente: PNLD 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018. Os relativos 

ao ensino médio, como já dito e que selecionaram as coleções analisadas nesta pesquisa 

são o de 2012, 2015 e 2018. Guimarães e Freitas (2018) afirmam que esses seis editais 

nortearam a produção de livros a partir de estudos realizados academicamente, 

incentivando, também o diálogo entre universidades e escolas e entre a formação inicial e a 

continuada. Além disso, ressaltam que o PNLD estabeleceu rumos para os marcos teórico-

metodológicos usados na elaboração de LDs destinados às escolas públicas da Educação 

Básica, além de estimular reflexões sobre a importância da educação linguística no Brasil. 

No entanto, a partir da Medida Provisória 746/2016 (BRASIL, 2016) que se 

converteu na Lei 13.415/2017 (BRASIL, 2017), que altera as diretrizes e bases da 

educação nacional, teve início a terceira fase do Programa. Dentre outras determinações 

que modificam consideravelmente os currículos do Ensino Médio e do Ensino 

Fundamental, a que mais nos interessa aqui é determinação do inglês como língua 

obrigatória e faculta a oferta de outra língua estrangeira, preferentemente o espanhol, como 

optativa no Ensino Médio.  

É instituído, assim, um currículo comum, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), que determinará as áreas de conhecimento e definirá os objetivos de 

aprendizagem do ensino médio em quatro áreas do conhecimento: I - linguagens e suas 

tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas 

tecnologias; IV - ciências humanas e sociais aplicadas. (BRASIL, 2017). Além disso, 

apenas português e matemática são citadas como disciplinas obrigatórias para os três anos. 

O espanhol, portanto, deixa de ser obrigatório e passa a ser optativo, podendo ser escolhido 

entre outras línguas estrangeiras: ―Os currículos do ensino médio incluirão, 

obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, 

em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de 

oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino.‖ (BRASIL, 2017). 

Sendo assim, a retirada do espanhol do currículo da Educação Básica, 

consequentemente, acarretou a sua retirada também do PNLD. A Lei trará, portanto, um 

novo panorama que afetará a permanência do espanhol nas escolas. Apesar de diversas 

pesquisas apontarem a relevância do espanhol para o contexto sócio histórico do Brasil, a 

língua fica de fora do quadro, dando lugar somente à língua inglesa. Na BNCC, no que se 

refere à etapa do Ensino Médio, especificamente, consta-se como uma das áreas de ensino 

Linguagens e suas Tecnologias, explicitada da seguinte maneira: 
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No Ensino Médio, a área tem a responsabilidade de propiciar 

oportunidades para a consolidação e a ampliação das habilidades de uso e 

de reflexão sobre as linguagens – artísticas, corporais e verbais (oral ou 

visual-motora, como Libras, e escrita) –, que são objeto de seus diferentes 

componentes (Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua 

Portuguesa). (BRASIL/MEC, 2017, p.482) 

 

A inclusão a língua inglesa é explicada pelo motivo do ensino desta ser considerado 

obrigatório pela LDB, além der ser uma língua mundial e ―pela multiplicidade e variedade 

de usos, usuários e funções na contemporaneidade‖. Isso significa, consequentemente, que 

a disciplina não participará dos próximos editais do PNLD e, consequentemente, o livro 

didático de espanhol não fará mais parte do material distribuído para as escolas públicas 

brasileiras. Sendo assim, esta pesquisa analisará todos os livros selecionados pelo PNLD 

em que o espanhol esteve presente. Assim como a inclusão da língua representou uma 

conquista e um avanço do seu ensino no Brasil, a nova Lei é um marco negativo para a 

história não só do ensino da língua, especificamente, mas da educação brasileira no geral. 

Com relação às características físicas dos LDs analisados, nos dois primeiros 

PNLDs, apenas os livros de língua estrangeira, diferentemente de todos os demais, eram 

consumíveis, ou seja, apresentam espaços para a realização de exercícios propostos, 

inviabilizando a sua reutilização. Porém, o edital de 2018 definiu que todos seriam 

reutilizáveis, inclusive os de inglês e espanhol. Além disso, o que os diferencia das outras 

disciplinas, todos os volumes acompanham um CD de áudio. 

 Os critérios de eliminação do PNLD, em todos os editais, estão pautados de acordo 

com a legislação brasileira e sob os princípios éticos relativos ao ensino médio. Além 

disso, dizem estar de acordo com o que sugerem os documentos norteadores dessa etapa de 

ensino. Com relação aos critérios que dizem respeito aos interesses desta pesquisa, em 

todos os três anos do PNLD para o Ensino Médio é pontuada a relevância das identidades e 

da diversidade cultural. Sendo assim, os guias dos livros didáticos de língua estrangeira 

destacam como critérios eliminatórios
4
: 

 reúne um conjunto de textos representativos das comunidades 

falantes da língua estrangeira, com temas adequados ao Ensino 

Médio, que não veicule estereótipos nem preconceitos em relação às 

culturas estrangeiras envolvidas, nem às nossas próprias em relação a 

elas; 

 seleciona textos que favoreçam o acesso à diversidade cultural, 

social, étnica, etária e de gênero manifestada na língua estrangeira, de 

modo a garantir a compreensão de que essa diversidade é inerente à 

                                                 
4
 Os critérios foram transcritos do Guia do Livro Didático – PNLD 2018, porém fazem parte também das 

exigências dos editais dos anos de 2015 e 2012.  
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constituição de uma língua e a das comunidades que nela se 

expressam; 

 inclui textos que circulam no mundo social, oriundos de diferentes 

esferas e suportes representativos das comunidades que se 

manifestam na língua estrangeira 

 discute relações de intertextualidades a partir de produções expressas 

tanto em língua estrangeira como em língua nacional 

 oportuniza atividades de expressão oral que possibilitem aos 

estudantes interagir significativamente na língua estrangeira, em 

diferentes situações comunicativas, que estejam em inter-relação com 

necessidades de fala compatíveis com as do estudante do Ensino 

Médio  

 oferece oportunidade de acesso a manifestações estéticas das 

diferentes comunidades que se identificam com as culturas 

estrangeiras e nacionais, com o propósito de desenvolver o interesse, 

a reflexão e a apreciação de produções artísticas  

 utiliza ilustrações que reproduzam a diversidade étnica, social e 

cultural das comunidades, das regiões e dos países em que as línguas 

estrangeiras estudadas são faladas. (MEC/SEB, 2017, p.17) 

 

Relacionadas a tais critérios são expostas no Guia as perguntas que integraram as 

fichas de avaliação das coleções. Sendo assim, todas as obras foram analisadas tendo em 

vista uma resposta positiva ou negativa aos critérios de eliminação. Entende-se, portanto, 

que as selecionadas atenderam positivamente a essas exigências, estando, supostamente, 

livres de estereótipos e, mais que isso, valorizando a diversidade cultural e identitária, tanto 

brasileira quanto não brasileira. 

 Além dos critérios pontuados, o Guia do PNLD 2018 enfatiza a importância da 

formação cidadã do estudante no contato com o outro: 

Mais especificamente, para formar esse ideal de jovem cidadão(ã) 

brasileiro(a), atuante e compromissado(a) com o mundo em que vive, 

tanto em termos locais como universais, a sala de aula de LEM oferece 

uma oportunidade ímpar de aprendizado, permitindo que o(a) estudante 

tenha contato com realidades culturais, sociais e históricas diferentes da 

sua, e vivencie uma diversidade de contextos de interação em formas de 

expressão linguística distintas. Ao tomar conhecimento de maneiras de 

viver e de valores por vezes estranhos aos seus, o(a) estudante de 

Espanhol e de Inglês aguça a percepção do que seja o outro e, com isso, 

pode fazer com que as visões de si mesmo(a) e de sua realidade mais 

próxima se tornem cada vez mais nítidas. 

Nesse processo de reconhecimento do outro e redescoberta de si, o(a) 

jovem passa a ver o mundo como um colorido e multifacetado 

caleidoscópio, onde cada parte, cada cor, cada formato contribui para a 

composição de um todo heterogêneo e em constante mutação. Assim, a 

complexidade humana se torna tangível e o ensino de LEM assume um 

papel fundamental no processo de sensibilização do sujeito a fim de que 

possa valorizar e, acima de tudo, dialogar com a diferença. 

(BRASIL/MEC, 2017, p.12-13)  
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Com isso, o PNLD entende que o livro didático de língua estrangeira pode atuar 

diretamente na formação da identidade do aluno. Revela, assim, a visão de que nossas 

identidades são construídas em contato com o outro, assim como a ideia de que, enquanto 

participantes de uma sociedade heterogênea, estamos em constante mutação.  

O PNLD assume, dessa maneira, a perspectiva de que o LD é uma produção 

discursiva e não está isento de ideias que agem e influenciam diretamente na formação do 

estudante enquanto sujeito. Ao apresentar os critérios citados acima, o documento procura 

garantir que os LDs que chegam às escolas públicas estejam, em certa medida, livres de 

discursos que inibem a participação do aluno enquanto cidadão em sua comunidade e que 

carregam visões preconceituosas acerca das culturas. Por sua vez, a proposta deste trabalho 

é analisar se, de fato, as coleções aprovadas não contribuem com os estereótipos acerca das 

identidades e com a heterogeneidade cultural, tanto dos brasileiros, quanto dos não 

brasileiros. Além disso, visto que as coleções, de acordo com o PNLD, devem prezar pela 

diversidade, será de nosso interesse verificar como se mostram as relações interculturais 

entre as diferentes nacionalidades.    

De acordo com Guimrães e Freitas (2018), a publicação de livros didáticos está 

estreitamente ligada à presença do espanhol na grade curricular das escolas. Sendo assim, a 

imposição do inglês como única língua estrangeira obrigatória, pela MP 746 (BRASIL, 

2016), convertida na Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017), que representa um momento de 

grande perda para a educação do nosso país, acarretará, muito provavelmente, na 

diminuição de publicações de LDs da língua e a sua retirada do PNLD. 

A retirada do espanhol das escolas é uma forma de negação de toda nossa história e 

de depreciação de nossas identidades como latino-americanos, para dar lugar às demandas 

do mercado de países considerados mais desenvolvidos. Sendo assim, esta pesquisa é 

também uma forma de resistência a essas imposições, ao não deixar dúvidas com relação à 

importância da língua espanhola para a formação social e crítica do aluno, pois através dela 

também pensamos sobre quem nós somos, além de nos permitir o contato e diálogo com 

outras culturas. Inclusive, essa importância aumenta se pensarmos na proximidade e na 

inevitável inter-relação com os países vizinhos hispano falantes.  

No próximo capítulo abordaremos a questão das identidades, visto que se configura 

como constituinte do tema desta pesquisa. Serão feitas explicitações acerca das concepções 

de alguns autores, bem a sua relação com a educação e o livro didático. Além disso, como 

serão analisadas as identidades dos brasileiros e não brasileiros, serão discutidos os 

conceitos de identidades de grupo, nação, nacionalismo e identidade nacionais, bem como 
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a questão dos estereótipos, por entender que muitas vezes são atribuídos às diversas 

nacionalidades. 
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2. IDENTIDADES: REPRESENTAÇÕES, NACIONALIDADES E 

ESTEREÓTIPOS 

 

 

Como tema que norteia esta pesquisa, as identidades serão abordadas nesta seção a 

fim de que se compreendam os conceitos com os quais se trabalhará. Entende-se que há 

diversas visões acerca dessa temática, considerando a vasta quantidade de teóricos e 

pesquisadores que se propuseram a estudá-la, em diversas áreas das Ciências Humanas e 

Sociais. 

  Primeiramente, se explicitará, baseando-se nos estudos pós-estruturais dos Estudos 

Culturais, como compreendemos as identidades de uma forma geral. Na segunda parte, 

será feita uma diferenciação sobre o que se entende acerca do sujeito individual e do 

sujeito coletivo, para, assim, tratar da questão do descentramento do sujeito, desenvolvido 

por Hall (2015). 

 A terceira seção será destinada a compreender as ideias de nação, nacionalidade e 

identidades nacionais desenvolvidas por Anderson (2008), a partir da perspectiva histórica, 

para que, assim, na quarta seção, avancemos para a discussão acerca das representações 

identitárias e a questão do deslocamento das identidades nacionais, abordando autores 

como Hall (2015; 2016), Moscovici (2015), Canclini (2015) e Lefebvre (1983). 

 Por fim, na última seção, trataremos sobre a relação com outro, a percepção das 

diferenças e a criação de estereótipos, fundamentando-se em Hall (2016), Bhabha (2013) e 

Charaudeau (2015), para explicitar de que maneira essas questões estão intimamente 

relacionadas à construção das identidades e, principalmente, das que se referem à 

nacionalidade. 
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2.1. O que é identidade? 

 

Identidade é, segundo Woorward (2011), um conceito inerente a qualquer pessoa 

e a qualquer relação social. Enquanto sujeitos, estamos submetidos a sistemas simbólicos e 

assumimos uma posição na sociedade, mesmo sem dar-nos conta. Apesar de serem dois 

processos distintos, tanto o social quanto o simbólico são necessários para a construção e a 

manutenção das identidades, visto que é através da marcação simbólica que damos sentido 

às práticas e relações sociais. Ao mesmo tempo, a identidade pode ser entendida como um 

produto do discurso, pois é a partir da linguagem que se constrói a realidade e, portanto, as 

relações sociais que abrangem as identidades de cada pessoa envolvida. 

Para discutir sobre identidade, portanto, é preciso observar o contraste entre a 

perspectiva essencialista e a não essencialista. De acordo com Woodward (2011), a 

concepção essencialista vê a identidade como transparente e imutável. Isso quer dizer que, 

por exemplo, nessa visão, um determinado sujeito ou grupo identitário apresenta 

características próprias, fixas e muitas vezes baseadas em fatores biológicos, criando, 

assim, verdades incontestáveis. Já na perspectiva não essencialista, a identidade é vista 

como uma construção social, a qual é formada por diferenças, pelo seu contexto histórico-

social e pelas representações simbólicas cambiantes. Essas representações simbólicas 

estabelecem novas formas de ver as experiências humanas, provocando sempre uma 

contestação de identidades. Assumindo a visão não essencialista, portanto, não podemos 

afirmar que um sujeito possui uma única e verdadeira identidade, que pode ser percebida e 

analisada de forma objetiva. 

Além disso, não se pode deixar de focalizar a importância que as relações de poder 

têm para o processo de formação identitária. Segundo Hall (2004), todo processo que gera 

significados está envolvido com relações de poder, em que há sempre a dicotomia entre o 

incluído e o excluído. Essas questões, portanto, devem ser inevitavelmente abordadas na 

educação escolar e, prioritariamente, na educação linguística, já que é na linguagem que 

uma ideologia se materializa, estando subordinada, assim, às relações de poder. Os livros 

didáticos analisados, enquanto materiais usados na educação linguística em língua 

adicional funcionam não só como veículos de conteúdos estritamente linguísticos, mas 

também e, pode-se dizer que principalmente, como veículos de diversas ideologias que o 

entremeiam enquanto discurso. Faria (1994) mostra em sua pesquisa que o livro didático é 

um transmissor e reforçador da ideologia burguesa e dominante. Ao pesquisar como o 

conceito ―trabalho‖ estava presente nos 35 livros didáticos mais vendidos de Comunicação 
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e Expressão, Estudos Sociais e Educação Moral e Cívica, em 1977, para a 2ª, 3ª e 4ª séries 

do então 1º Grau‖, observou que os textos e as atividades usadas contribuem com a 

valorização da cultura dominante e com a manutenção da aceitação do grupo dominado 

com a sua situação de explorado.  

Outra questão importante para a análise é que, ao pensar nas identidades dos 

brasileiros e dos não brasileiros – que se apresentam de forma tão heterogênea – é 

inevitável considerar que as identidades dos indivíduos e as suas culturas formam-se 

através de diferenças, pois é a partir delas que assumimos determinadas posições, que 

dependem de sistemas simbólicos nos quais diversos fatores sociais estão envolvidos. 

De acordo com a visão de Silva (2011), identidade e diferença estão intimamente 

imbricadas em uma relação interdependente, isto é, uma não se consolida sem a outra. São 

as diferenças, portanto que estabelecem as identidades. Nesse sentido, entende-se que é a 

presença do outro que constitui quem somos. A identidade ―brasileira‖, por exemplo, como 

deixa explícito o autor, pressupõe um referente antagônico a ela. Esse referente não pode 

ser visto como fixo, mas como uma construção simbólica que se estabelece pelo discurso. 

Além desse fator antagônico, é importante atentar também para o fato de que essas 

identidades podem pautar-se por diversos princípios: sociais, políticos, geográficos, 

etnográficos para citar alguns. Segundo Silva (2011): 

A identidade ―ser brasileiro‖ não pode, […], ser compreendida fora de 

um processo de produção simbólica e discursiva, em que o ―ser 

brasileiro‖ não tem nenhum referente natural ou fixo, não é um absoluto 

que exista anteriormente à linguagem e fora dela. Ela só tem sentido em 

relação com uma cadeia de significação formada por outras identidades 

nacionais que, por sua vez, tampouco são fixas, naturais ou 

predeterminadas. (SILVA, 2011, p. 80) 

         

Em oposição a isso, Hall (2016) diz que, apesar dos significados dependerem dos 

opostos para que haja uma compreensão da diversidade do mundo entre os extremos, a 

distinção binária leva a uma visão reducionista e bruta dos estabelecimentos dos 

significados. O teórico usa o exemplo das fotografias em preto e branco, em que não há 

somente a distinção entre as cores preto e branco, mas também várias escalas de cinza que 

permitem a construção dos significados. De acordo com Derrida (2001), a quem Hall toma 

como referência, a neutralização não corresponde à ―hierarquia violenta‖ existente entre 

dois polos de uma oposição binária. De acordo com o filósofo, não lidamos com uma 

―coexistência pacífica de um face a face‖, mas com uma relação em que um dos dois 

termos comanda e ocupa a posição superior. 
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Sendo assim, é importante levar em conta que, assumindo uma visão dicotômica 

da identidade e diferença – segundo a qual sempre existe um ―eu‖ ou ―nós‖ e ―o outro‖ ou 

―os outros‖ – os dois lados nunca terão o mesmo peso, por não terem o mesmo papel 

perante a sociedade, existindo sempre um privilegiado em relação a outro. Também, um 

dos lados, o tomado como superior, sempre é considerado o ―normal‖. A ―normalidade‖, 

relacionada a uma identidade, faz com que ela se torne invisível, destacando-se o 

―anormal‖, o que nos é estranho: ―a força homogeneizadora da identidade normal é 

diretamente proporcional à sua invisibilidade‖ (SILVA, 2011, p.83). Segundo Hall, a 

estereotipagem ocorre partir dessas visões dicotômicas reducionistas e onde existem 

grandes desigualdades de poder. O que detém o poder estabelece uma norma, e quem não 

se adequa é o ―outro‖, o excluído: ―A hegemonia é uma forma de poder baseada na 

liderança de um grupo em muitos campos de atividade de uma só vez, para que sua 

essência obrigue o consentimento generalizado e pareça natural e inevitável.‖ (HALL, 

2016, p. 193).  

Sendo assim, será de interesse desta pesquisa, analisar de que maneira se 

estabelece essa relação de poder, se de fato existe um lado que se coloca como superior, 

apresentando-se como norma, e outro ―anormal‖, estereotipado. De antemão, podemos 

citar pesquisas como as de Silvério (2014) e Blanco (2010), que observaram no LD 

tendências à exotização das imagens dos brasileiros e dos latino-americanos. Tais visões 

baseavam-se em uma admiração tanto das belezas naturais de seus países, quanto das suas 

atitudes – cordiais, simpáticos, receptivos – como se fossem traços alheios e excêntricos, 

que causam surpresa.  

Silva (2011) afirma que as identidades e, consequentemente, as diferenças devem 

integrar o currículo pedagógico, já que o encontro com o outro na sociedade (incluindo o 

espaço social da escola) é inevitável. No espaço heterogêneo em que vivem, 

principalmente por se tratar de um país plural como o Brasil, os alunos devem ser capazes 

não só de entender essa diversidade como um produto, como aquilo que existe e que 

devemos apenas entender e respeitar, mas também compreender o processo em que se dá o 

estabelecimento das identidades, criticá-lo e questioná-lo: 

Uma política pedagógica e curricular da identidade e da diferença tem a 

obrigação de ir além das benevolentes declarações de boa vontade para 

com a diferença. Ela tem que colocar no seu centro uma teoria que 

permita não simplesmente reconhecer e celebrar a diferença e identidade, 

mas questioná-la. (SILVA, 2011, p. 100) 
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Dessa forma, entende-se que um currículo pedagógico, bem como os materiais e 

os livros didáticos utilizados, focados na inserção do aluno como cidadão participante dos 

processos de constituição e significação da identidade e da diferença, devem estar 

comprometidos com a proposta de formação de um sujeito crítico, questionador dos 

sistemas de representação de identidades existentes em seu entorno e, essencialmente, do 

país em que vive: 

[...] entende-se que mais do que aprender o código e suas funções na 

outra língua, o falante toma outra posição subjetiva. Essa posição diz 

respeito a uma intersubjetividade inconsciente, que põe em jogo as 

contradições da constituição histórica dos sujeitos. Entendo, portanto, que 

embora também intermediada pelos métodos e pelos materiais adotados, 

a atividade pedagógica se dá entre sujeitos, através de elos sociais. 

(NEVES, 2006, p.45) 

 

Sendo assim, a questão do currículo e das diversas perspectivas que culminaram na 

relevância do tratamento das identidades para se pensar o ensino – defendidas pelos 

movimentos pós-estruturais –, serão discutidas no próximo capítulo.  

Reforçando a importância da diferença, para que exista uma identidade, é preciso 

que o outro dê a sua existência: ―o que somos e o que pensamos ser está carregado do dizer 

alheio, dizer que nos precede ou que precede nossa consciência e que herdamos, sem saber 

como nem porquê, de nossos antepassados ou daqueles que parecem não deixar rastros.‖ 

(CORACINI, 2007, p. 59). É através desse dizer alheio, portanto, que se constrói uma 

memória discursiva de pertencimento a um determinado grupo. De acordo com 

Charaudeau (2008) memória discursiva define-se como o que se constitui em torno dos 

saberes e crenças sobre o mundo e que forma as comunidades discursivas. Por sua vez, 

estas são formadas por membros que se reconhecem pelos saberes de conhecimento e de 

crença que compartilham, sendo, portanto, formadoras de opiniões e de julgamentos. O que 

diz o LD, portanto, pode colaborar com a construção das identidades dos alunos, 

retomando, muitas vezes, com os dizeres que ficam silenciados na memória dessas 

comunidades discursivas. 

        Sempre que se aprende uma nova língua há um processo de formação identitária, 

pois uma língua sempre traz com ela novas formas de organização do pensamento e novas 

imagens do outro. Segundo Coracini (2007), essas novas vozes se entremeiam no 

inconsciente do sujeito aprendiz. O sujeito por si só é heterogêneo e, ao entrar em contato 

com uma língua estrangeira, essa heterogeneidade se complexifica, abrindo novas formas 

de ver o mundo. 
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        Sabe-se que uma língua não pode ser considerada fora de seu contexto, ou seja, é 

em seu processo de produção concreto que ela efetivamente funciona como tal e é a partir 

daí que se constroem os significados. Porém, a questão do contexto de produção de um 

discurso deve ser tomada cuidadosamente, pois esse conceito não se apresenta de forma tão 

simples. Rajagopalan (1998), por exemplo, considera o contexto como um caminho 

interminável, sem limites, pois ―qualquer coisa que se possa dizer sobre o contexto é 

imediatamente incorporada àquele contexto. Isso significa que o contexto é simplesmente 

interminável‖. Não se pode, pois, considerá-lo como algo encerrado e limitado, mas sim 

aberto a novas significações. 

Além disso, a identidade de um indivíduo só se consolida através da língua. 

Segundo Rajagopalan (1998), a identidade não é precedente à língua, pois ela não se 

configura de forma fixa e imutável. Assim, a identidade só se forma na língua por esta ser 

uma atividade em constante evolução: ―as identidades da língua e do indivíduo têm 

implicações mútuas. Isso por sua vez significa que as identidades em questão estão sempre 

num estado de fluxo‖ (RAJAGOPALAN, 1998, p. 41–42). O fato de a identidade existir e 

de se consolidar na língua é um importante pressuposto para esta análise, que se encontra 

no campo dos estudos de linguagem. 

Nesse sentido, a língua é um elemento essencial para a formação das identidades, 

pois é a partir dela que se consolidam as representações simbólicas de um determinado 

grupo. Na próxima seção, será feita uma distinção entre identidades individuais e 

identidades coletivas, para que fique claro que concepção será adotada neste trabalho. 

 

 

2.2. A identidade individual e a identidade do grupo 

 

Nesta seção faremos considerações acerca das identidades individuais e das 

coletivas, na intenção de compreendê-las e buscar uma conceituação que mais se adeque 

aos propósitos da pesquisa. Será feito uma análise, portanto, das visões de Charaudeau 

(2015) sobre as identidades coletivas e, principalmente, de Hall (2015) acerca do 

descentramento do sujeito, para que, assim, se compreenda a perspectiva que adotaremos.  

De acordo com Charaudeau (2015), a identidade de um grupo não é a soma das 

identidades individuais, assim como as opiniões de um determinado grupo não é o mesmo 

que a reunião das opiniões de cada um de seus integrantes. As visões de mundo e as 
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opiniões que acreditamos ser individuais mesclam-se às do grupo, fazendo com que se 

tornem globais: 

[...] quanto mais expressivo é o grupo em número de indivíduos, mais 

gerais e abstratas são essas representações: a opinião de um grupo é o 

menor denominador comum das opiniões de cada um, o que oculta as 

particularidades individuais. Na identidade coletiva, um mais um não são 

dois, mas um novo um que engloba ambos. (CHARAUDEAU, 2015, 

p.15) 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que as identidades dos brasileiros enquanto grupo 

bastante expressivo não levam em consideração as identidades de cada um de seus 

integrantes, mas sim a visão de mundo do próprio grupo. Quando temos uma determinada 

opinião acerca de outras identidades nacionais, na verdade, essa opinião não é única, mas 

sim de todo o grupo ao qual pertencemos, que, por sua vez, se mostra cindido e em 

constante mudança. Por esse motivo, inclusive, torna-se uma tarefa praticamente 

impossível saber de que indivíduo ou até de que grupo específico originou-se um 

julgamento, seja ele positivo ou negativo. É por esse motivo que não é possível determinar 

a origem de dizeres que circulam no senso comum, que trazem um estereótipo sobre uma 

determinada cultura, e que, por vezes, estão presentes nos livros didáticos. Sendo assim, 

não será nosso objetivo determinar de onde partem, mas quais são esses discursos e quais 

as ações que podem gerar sobre os outros.   

Ainda, Charaudeau afirma que qualquer ato ou pensamento está vinculado com a 

coletividade. Sendo assim, por mais que tenhamos o desejo e a ilusão de ter 

individualidades, elas estão diretamente ligadas e dependentes da comunidade da qual 

pertencemos. Visto que vivemos em sociedade, pensamos e agimos de acordo com suas 

regras:  

Pois, para viver bem em sociedade, o indivíduo é levado a elaborar com 

outros membros do grupo normas de comportamento social e a respeitar 

tais normas, sem as quais não haveria senão anarquia incontrolável. Por 

mais selvagem que sejamos, vivemos em sociedade, isto é, em relação 

com os outros. (CHARAUDEAU, 2015, p.15) 

  

Seguindo essa lógica, portanto, a identidade individual é necessariamente a 

identidade do grupo. Eu sou o que é o grupo ao qual pertenço. Mesmo que um indivíduo 

olhe somente para si, na tentativa de desvincular-se do coletivo, a construção das suas 

identidades está dependente do olhar dos outros. De acordo com Charaudeau, seremos 

sempre categorizados e enquadrados dentro de um determinado grupo, seja pelas 

características físicas e comportamentais ou até pelas inerentes, como sexo e idade. Não 

há, dessa forma, como sermos únicos, podendo afirmar, inclusive, que a identidade 
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individual – no sentido de ter traços exclusivos a um só indivíduo – é uma ilusão, já que 

todos vivemos em sociedade. 

Hall (2015) aborda o surgimento do homem social a partir do século XVII, quando 

as sociedades modernas começaram a se tornar mais complexas e organizadas. A noção do 

homem como sujeito individual surgiu com a modernidade. O autor afirma que, apesar de 

nos tempos pré-modernos já existir a noção de indivíduo, essa individualidade era 

concebida de forma distinta. Para esta pesquisa, que considera as representações acerca das 

identidades presentes nos livros didáticos, não nos prolongaremos em abordar a noção de 

identidade e indivíduo antes do período moderno. Sendo assim, atentaremos para a questão 

de como o homem individualizado passou a ser, essencialmente, um homem social.  

Em seu trabalho, Hall (2015) considera a questão das identidades na pós-

modernidade (ou modernidade tardia) e a fragmentação dos indivíduos. Dessa forma, ele 

faz um breve percurso de como se deu a ―morte‖ do homem moderno, ou seja, como a 

identidade deixou de ser única e coerente para sofrer um deslocamento ocasionado, 

principalmente, pelo processo de globalização. Para tanto, utiliza como exemplificação as 

identidades nacionais.  

Entre os séculos XVI e XVIII, com movimentos como o renascentismo humanista e 

o Iluminismo, as atenções dos estudos científicos, das artes, das ideias filosóficas e 

religiosas passam a concentrar-se no homem individualizado e racional, como agrega Hall:  

Muitos movimentos importantes no pensamento e na cultura ocidentais 

contribuíram para a emergência dessa nova concepção: a Reforma e o 

Protestantismo, que libertaram a consciência individual das instituições 

religiosas da Igreja e a expuseram diretamente aos olhos de Deus; o 

humanismo renascentista, que colocou o homem no centro do universo; 

as revoluções científicas, que conferiram ao homem a faculdade e as 

capacidades para inquirir, investigar e decifrar os mistérios da natureza; e 

o Iluminismo, centrado na imagem do homem racional, científico, 

libertado do dogma e da intolerância, e diante do qual se estendia a 

totalidade da história humana, para ser compreendida e dominada. 

(HALL, 2015, p.18) 

 

Inclusive, para exemplificar esse momento, Hall cita a conhecida frase de 

Descartes: ―Penso, logo existo‖, que define exatamente o homem moderno, que tem 

consciência de si, é pensante e único, o ―homem cartesiano‖. Além disso, muitas das 

compreensões sobre o homem moderno definiam-no com uma identidade individual e que 

permanecia a mesma, desde o início da sua vida até a morte. Segundo Hall, as práticas e os 

discursos da modernidade exigiam a imersão de uma concepção individualista do sujeito, 

que estava relacionada ao colapso da ordem social, econômica e religiosa medieval. Os 
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movimentos contra o feudalismo, que lutavam contra uma rígida sociedade hierárquica, 

deram ênfase à existência pessoal do homem, que estaria acima de qualquer função social 

estabelecida. Instituía-se, assim, a ideia de soberania do indivíduo, seguida pelo 

pensamento iluminista, que o entendia com uma existência primária e inicial, gerador das 

leis de sociedade.        

 No entanto, à medida que as sociedades modernas se tornavam mais complexas, 

adquiriam uma forma mais coletiva e social: 

As teorias clássicas liberais de governo, baseadas nos direitos e 

consentimento individuais, foram obrigadas a dar conta das estruturas do 

Estado-nação e das grandes massas que fazem uma democracia moderna. 

As leis clássicas da economia política, da propriedade, do contrato e da 

troca tinham de atuar, depois da industrialização, entre as grandes 

formações de classe do capitalismo moderno. [...] O cidadão individual 

tornou-se enredado nas maquinarias burocráticas e administrativas do 

Estado moderno. (HALL, 2015, p.20) 

 

 Por essas circunstâncias, foi surgindo, no final do século XVIII e início do século 

XIX, uma concepção mais social do sujeito, pois ele passou a ser considerado e definido 

dentro das grandes estruturas que formavam a sociedade moderna. Sendo assim, indo 

contra os fundamentos conceituais biológicos, contra os discursos da economia moderna e 

os estudos da psicologia, que focou nos processos mentais do indivíduo, a sociologia 

desenvolveu uma crítica ao individualismo racional do sujeito. Segundo Hall (2015), os 

indivíduos passaram a ser localizados em processos de grupos e normas coletivas. Em 

consequência disso, desenvolveram-se, na primeira metade do século XX, explicações 

sobre como as subjetividades dos indivíduos são formadas pelas relações sociais e, ao 

mesmo tempo, de como as estruturas e os processos são sustentados pelos papéis que esses 

indivíduos desempenham: ―Essa ‗internalização‘ do exterior do sujeito, e essa 

‗externalização‘ do interior, através da ação do mundo social [...] constituem a descrição 

sociológica primária do sujeito moderno e estão compreendidas na teoria da socialização‖ 

(HALL, 2015, p.21)  

 No entanto, será desenvolvida, posteriormente, outra visão, que prevê o 

deslocamento do sujeito. A modernidade tardia, compreendida na segunda metade do 

século XX, rompeu com alguns discursos do conhecimento moderno, que culminou no 

avanço das ciências sociais e no sujeito descentrado. A teoria marxista é apontada por Hall 

como o primeiro importante descentramento, pois os escritos de Marx indicam que os 

indivíduos não poderiam ser agentes da história, visto que podem somente agir de acordo 
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com as condições históricas a que estão submetidos. Nesse sentido, o marxismo desloca a 

ideia de agência individual e da singularidade do sujeito. 

 Outra importante teoria que quebra com a ideia do homem centrado é a 

desenvolvida por Freud sobre o inconsciente:  

A teoria de Freud de que nossas identidades, nossa sexualidade e a 

estrutura de nossos desejos são formadas com base em processos 

psíquicos e simbólicos do inconsciente, que funcionam de acordo com 

uma ―lógica‖ muito diferente daquela da Razão, arrasa com o conceito do 

sujeito cognoscente e racional provido de uma identidade fixa e unificada 

– o ―penso, logo existo‖, do sujeito de Descartes. (HALL, 2015, p.23) 

 

Consequentemente, a imagem de um eu unificado é algo aprendido gradualmente 

durante a infância e formada na relação com os outros. A fixidez e a unificação identitárias 

não são mais vistas, pois, como aspectos inerentes, mas construídas socialmente. No ponto 

de vista de Lacan (1998), a formação do eu a partir do olhar do outro inicia a relação da 

criança com vários sistemas de representações simbólicas, tais como a língua e a cultura. 

Ainda, embora esse sujeito esteja sempre cindido por sentimentos contraditórios, ele 

vivencia a sua identidade como se estivesse reunida e unificada. Assim, a identidade, a 

partir desse pensamento psicanalítico, é algo em constante formação, através de processos 

inconscientes, e que nunca está completa. Por esse motivo, por compreender a identidade 

como inacabada, Hall (2015) diz que, a partir dessa perspectiva, seria melhor usar o termo 

identificação, que denota a ideia de um processo. 

 O terceiro descentramento está relacionado com o trabalho da linguística 

estruturalista, desenvolvida por Saussure (2004), que afirma que não somos os autores dos 

significados que expressamos na língua, já que ela é um sistema social que preexiste a 

nossa individualidade. Como falantes, apenas utilizamos a língua para produzir 

significados, mas respeitamos as suas regras e os sistemas de significações que já estão 

embutidos na nossa cultura. Além disso, o estruturalismo compreende que os significados 

não são fixos e dependem de relações de similaridades e diferenças entre os significantes:  

Nossas afirmações são baseadas em proposições e premissas das quais 

nós não temos consciência, mas que são, por assim dizer, conduzidas na 

corrente sanguínea de nossa língua. Tudo que dizemos tem um ―antes‖ e 

um ―depois‖ – uma ―margem‖ na qual outras pessoas podem escrever. O 

significado é inerentemente instável: ele procura o fechamento (a 

identidade), mas ele é constantemente perturbado (pela diferença). Ele 

está constantemente escapulindo de nós. Existem sempre significados 

suplementares sobre os quais não temos qualquer controle, que surgirão e 

subverterão nossas tentativas para criar mundos fixos e estáveis. (HALL, 

2015, p.26) 
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O quarto descentramento analisado por Hall (2015) é o ―poder disciplinar‖, 

conceptualizado por Foucault (2012). Esse poder está preocupado com a regulação de 

desde uma população inteira até o do indivíduo, do corpo. Segundo a ideia de docilização 

dos corpos ou disciplinamento (FOUCAULT, 2012), a escola funciona como um espaço de 

controle de atividades, pensamentos e relações sociais. Para Foucault (2012), os colégios 

são espaços, igualmente aos quartéis, mais propícios para o desenvolvimento da disciplina 

dos corpos. Esta exige uma cerca, um lugar heterogêneo aos outros e encerrado em si 

mesmo: 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 

―dóceis‖. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 

econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; 

faz dele por um lado uma ―aptidão‖, uma ―capacidade‖ que ela procura 

aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia 

resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. (FOUCAULT, 

2012, p.133-134) 

 

Esse poder disciplinar, portanto, tem o objetivo de manter sob o controle dos 

regimes administrativos as vidas e todas as atividades das vidas pessoais e sociais dos 

indivíduos, para, assim, produzir seres humanos que podem ser tratados como corpos 

dóceis. Podemos dizer, assim, que o livro didático, por trazer discursos que contribuem 

com a construção do nosso processo de identificação, muitas vezes, funciona como um 

instrumento disciplinar, que nos prepara para agir de determinada forma na sociedade. 

 O quinto e último descentramento da modernidade tardia diz respeito ao impacto do 

feminismo, como uma crítica teórica e como um movimento social. De acordo com Hall 

(2015), dentre os vários fatores que o caracterizam, o feminismo surgiu como um 

movimento revolucionário que se opunha aos ideais das políticas liberais capitalistas e 

apelava para a identidade social das mulheres – que, junto com outros movimentos da 

década de 60, constituiu o surgimento da ―política de identidade‖. Porém a relação mais 

direta que teve com o descentramento do sujeito individual e sociológico é, primeiramente, 

o seu questionamento da distinção entre o ―privado‖ e o ―público‖, abrindo para o slogan 

―o pessoal é político‖. A partir disso, abriu-se para a reflexão, a discussão e a contestação 

política novos âmbitos da vida social antes ignorados, tais como a família, a sexualidade, o 

trabalho doméstico e o cuidado com as crianças, antes relegados somente às mulheres. 

Além disso, o autor acrescenta: 

Ele também enfatizou, como uma questão política e social, o tema da 

forma como somos formados e produzidos como sujeitos generificados. 

Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o processo de 
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identificação (como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas). Aquilo 

que começou como um movimento dirigido à contestação da posição das 

mulheres expandiu-se para incluir a formação das identidades sexuais e 

de gênero. (HALL, 2015, p.28) 

 

Dessa forma, o feminismo descentrou a identidade genérica atribuída a homens e 

mulheres por questões que apontam para a diferença sexual e todas as relações de poder 

que ela envolve. 

 Essa análise de Hall sobre as mudanças que sofreu o conceito de identidade 

unificada e fixa do sujeito do Iluminismo, e que resultaram nas identidades contraditórias, 

fragmentadas e inacabadas do sujeito pós-moderno, será de grande relevância para 

pensarmos sobre as identidades nacionais nos livros didáticos. Entendemos que as 

identidades não são fixas, únicas ou incontestáveis, mas fragmentadas, cambiantes e, 

muitas vezes, incertas, concordando, assim, como que defende Hall (2015). Nesse sentido, 

acredita-se que os LDs atuais não deveriam mais trazer visões que levam a uma 

compreensão de unidade, tanto do indivíduo, quanto do grupo, visto que se tratam de 

concepções já superadas.  Na seção seguinte será abordada a ideia de nação. Veremos de 

que forma os conceitos de nacionalidade e nação desenvolvidos, principalmente, pelo 

historiador Anderson (2008) se relacionam com as perspectivas pós-estruturais acerca das 

identidades nacionais.  

 

 

2.3. A ideia de nação, nacionalidade e identidade nacional 

 

Como o tema desta pesquisa concentra-se em analisar as identidades relacionadas 

às nacionalidades, esta seção se destinará a explicitar as ideias acerca de nação, 

nacionalidade e identidade nacional, a fim de trabalhar esses conceitos, que utilizaremos 

em nossa análise. Entendendo que são concepções desenvolvidas ao longo do tempo e que 

seus usos estão ligados diretamente aos diferentes contextos políticos e sociais, será feito 

um percorrido histórico partindo, principalmente, do trabalho de Anderson (2008).   

Segundo Anderson (2008, p. 32), nação define-se como ―uma comunidade política 

imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, 

soberana.‖. Nesse sentido, ela seria imaginada porque os seus integrantes, mesmo os de 

uma nação minúscula, jamais conhecerão todos os outros participantes, apesar de terem a 
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ideia de comunhão entre eles. Sempre que não houver contato face a face entre todos os 

participantes de uma nação, ela será imaginada.  

Por sua vez, a nação é limitada tendo em vista as suas fronteiras. Mesmo que nos 

refiramos a um imenso território, com bilhões de habitantes, sempre haverá um limite, que 

dará lugar a outra nação, também limitada. Ainda, ela é soberana porque, de acordo com o 

teórico, o conceito surgiu na época em que a legitimidade do reino dinástico de ordem 

divina estava sendo derrubado pelo Iluminismo e pela Revolução. Sendo assim, as nações 

não estavam mais presas às imposições da Igreja, garantindo, portanto, o Estado Soberano 

como símbolo dessa liberdade. E, por fim, por ser imaginada como uma comunidade a 

nação sempre será compreendida como uma ―profunda camaradagem horizontal‖ 

(ANDERSON, 2008, p.34). Ainda que esteja baseada na exploração e nas desigualdades, 

seus integrantes sempre se entenderão como companheiros, irmãos, que compartilham da 

mesma paixão por seu grupo e pelos símbolos que o representam. De acordo com 

Anderson, é essa fraternidade que faz com que as pessoas se disponham a matar e a morrer 

por essas criações limitadas.  

Devemos ter em mente, portanto, que esse conceito é uma criação humana, 

desenvolvida ao longo do tempo por pessoas que, por motivos diversos, sentem-se 

pertencentes a um grupo que compartilha, em certa medida, das mesmas memórias, 

símbolos e concepções de mundo. A ideia de nação tornou-se tão categórica que a 

nacionalidade é constantemente encarada como um conceito sociocultural, um traço 

intrínseco a todos nós: ―no mundo moderno, todos podem, devem e hão de ‗ter‘ uma 

nacionalidade, assim como ‗têm‘ este ou aquele sexo‖ (ANDERSON, 2008, p.31). 

Por outro lado, Hobsbawn (1990) afirma que a ideia de nação não pode ser 

estabelecida a partir de critérios objetivos, visto que a principal característica desse modo 

de classificação de grupos é a inexistência de critérios satisfatórios que possam definir 

quais das muitas coletividades humanas poderiam ser entendidas como tais: ―Todas as 

definições objetivas falharam pela óbvia razão de que, dado que apenas alguns membros da 

ampla categoria de entidades que se ajustam a tais definições podem, em qualquer tempo, 

ser descritos como ―nações‖, sempre é possível descobrir exceções‖ (p.15). Com isso, o 

autor revela a complexidade de se abordar essa temática.  

Anderson faz um percurso histórico para refletir sobre os conceitos de nação, 

nacionalidade e nacionalismo que, apesar de serem extremamente difícil de serem 

definidos – senão impossível –, é necessário encontrar suas raízes conceituais. Parte-se do 

pensamento de que a ideia de nação atravessa o tempo cronológico da história: 
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A ideia de um organismo sociológico atravessando cronologicamente um 

tempo vazio e homogêneo é uma analogia exata da ideia de nação, que 

também é concebida como uma comunidade sólida percorrendo 

constantemente a história, seja em sentido ascendente ou descendente. 

Um americano nunca vai conhecer, e nem sequer saber o nome, da 

imensa maioria de seus 240 milhões de compatriotas. Ele não tem ideia 

do que estão fazendo a cada momento, Mas tem plena confiança na 

atividade constante, anônima e simultânea deles. (ANDERSON, 2008, 

p.56-57) 

  

Segundo Woodward (2011), a afirmação das identidades nacionais é historicamente 

específica, no sentido de que a sua emergência, que gera os conflitos e as reinvidicações de 

território, está situada em um ponto específico do tempo e se dá por meio do apelo a 

antecendentes históricos. A redescoberta do passado, portanto, representa parte do 

processo de construção da identidade, que ocorre continuamente, caracterizado por 

conflitos, contestações e possíveis crises. 

 Para tratar das origens do nacionalismo, Anderson parte do princípio de que para 

imaginar a nação foi necessário que três concepções culturais antigas perdessem o domínio 

incontestável sobre o pensamento humano. A primeira delas é de que uma língua escrita 

específica proporciona acesso à verdade ontológica. Ou seja, a ideia de que uma única 

língua, dita sagrada, poderia verificar e controlar todas as teorias e ideias humanas:  

Todas as grandes comunidades clássicas se consideravam cosmicamente 

centrais, através de uma língua sagrada ligada a uma ordem supraterrena 

de poder. Assim, o alcance do latim, do páli, do árabe ou do chinês 

escritos era, teoricamente, ilimitado. (Na verdade, quanto mais morta é a 

língua escrita – quanto mais distante da fala –, melhor: em princípio, 

todos têm acesso a um mundo puro de signos.) (ANDERSON, 2008, 

p.40)    

 

Foi essa ideia que gerou as irmandades transcontinentais, tais como da cristandade 

e do Ummah islâmico. O declínio das comunidades religiosas regidas por uma única língua 

sagrada se deu, inicialmente, pela exploração de novos territórios, que fez com que se 

ampliassem os conceitos culturais e geográficos e, assim, as concepções acerca das formas 

de vida humana. Esse processo aconteceu principalmente na Europa. Quando os 

navegadores começaram a chegar a lugares distintos e, consequentemente, passaram a 

compreender que suas crenças e costumes não eram os únicos possíveis, relativizando sua 

existência. Sendo assim, com a descoberta de novas civilizações, o modelo europeu de 

sociedade e de política passou a ser mais criticado, visto que puderam comparar com as 

outras nações: ―tornou-se possível pensar a Europa como apenas uma entre muitas 

civilizações, e não necessariamente a ‗eleita‘ ou a melhor‖ (ANDERSON, 2008, p.110). 
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Outro motivo seria o declínio gradual das línguas ditas sagradas a partir do século XVI: 

―[...] o declínio do latim ilustrava um processo mais amplo, em que as comunidades 

sagradas amalgamadas por antigas línguas sacras vinham gradualmente se fragmentando, 

pluralizando e territorializando.‖ (ANDERSON, 2008, p.47).  

A segunda concepção que aos poucos perdeu o domínio na Europa Ocidental – a 

partir do século XVII – é a crença de que a sociedade se organizava em torno e sob centros 

elevados. Nos reinos dinásticos pregava-se que os monarcas governavam através de uma 

graça divina: ―Os deveres de lealdade eram necessariamente hierárquicos e centrípetos 

porque o governante, tal como a escrita sagrada, constituía um elo de acesso ao ser e era 

intrínseco a ele.‖ (ANDERSON, 2008, p.69). Essa legitimidade que se acreditava advir da 

divindade não era contestada e a população era considerada apenas como súdita. Com tal 

organização política, tornava-se difícil firmar um Estado soberano, com um território 

demarcado: 

Na concepção moderna, a soberania do Estado opera de forma integral, 

terminante e homogênea sobre cada centímetro quadrado de um território 

legalmente demarcado. Mas, no imaginário mais antigo, onde os Estados 

eram definidos por centros, as fronteiras eram porosas e indistintas, e as 

soberanias se esvaeciam imperceptivelmente uma dentro da outra. Daí, 

em certo paradoxo, a facilidade com que os reinos e impérios pré-

modernos conseguiram manter seu domínio sobre populações 

imensamente heterogêneas, e muitas vezes nem vizinhas, por longos 

períodos de tempo. (ANDERSON, 2008, p.48)  

 

Já a terceira concepção diz respeito à temporalidade em que se confundem a 

cosmologia e a história. De acordo com o teórico, não foi somente o declínio das 

comunidades religiosas e dos reinos dinásticos que possibilitou o surgimento de novas 

formas de organização política e social, mas, também foram as transformações dos modos 

de apreender o mundo que viabilizaram pensar o que hoje entendemos por nação. Uma das 

mudanças, portanto, relaciona-se à compreensão do tempo, que na época medieval estava 

conectada à simultaneidade sem considerar a sequência de fatos. A mentalidade cristã 

medieval não entendia a história como uma cadeia de causas e efeitos, e nem havia a 

separação entre passado e presente tal qual concebemos hoje: 

O que ocupou o lugar da concepção medieval da simultaneidade-ao-

longo-do-tempo é [...] uma ideia de ―tempo vazio e homogêneo‖, em que 

a simultaneidade é, por assim dizer, transversal, cruzando o tempo, 

marcada não pela prefiguração e pela realização, mas sim pela 

coincidência temporal, e medida pelo relógio e pelo calendário. 

(ANDERSON, 2008, p.54) 
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Para ilustrar a ideia de tempo simultâneo que permitiu pensar a nação, o autor cita a 

estrutura do jornal e do romance. A partir disso, faz uma analogia ao tempo utilizado nos 

romances literários, nos quais os personagens agem de forma simultânea, sem saber das 

ações ou da existência um dos outros, para comparar com a ideia de comunidade 

imaginada. Partindo dessa ideia, o livro didático também funciona como um material que 

contribui para sentimento de nacionalismo, entendendo que seus textos e atividades 

permitem que os leitores, tanto professores, quanto estudantes, identifiquem-se com as 

representações simbólicas acerca das identidades compartilhadas. Além disso, a 

simultaneidade também se faz presente, visto que, por ser distribuído para todas as escolas 

públicas do Brasil, são textos que chegam a um grande grupo de brasileiros, gerando a 

certeza nos leitores de que outras pessoas estão exercendo a mesma ação, criando uma 

―confiança da comunidade no anonimato que constitui a marca registrada das nações 

modernas‖ (ANDERSON, 2008, p.69).  

O conceito que constrói Anderson nos faz pensar em um grande grupo que divide 

um mesmo sentimento de pertencimento e de camaradagem. Mesmo as mais cruéis formas 

de exploração entre seus membros são anuladas diante do sentimento de nacionalismo, 

fazendo com que todos se tornem irmãos e, de certa forma, próximos. Em concordância 

com Tom Nairn, Anderson cita que o nacionalismo pode ser considerado uma ―patologia 

da história do desenvolvimento moderno‖ (NAIRN apud ANDERSON, 2008, p.31), 

comparando-o a uma ―neurose‖ do indivíduo humano. Grigoletto (2003), observa que, nos 

livros didáticos de inglês analisados por ela, há uma construção da igualdade identitária e 

apagamento da diversidade cultural para enaltecer o brasileiro como se este fizesse parte 

um único grupo harmônico. Podemos entender, portanto, que o LD pode ecoar discursos 

que reforçam um sentimento de união e camaradagem que sustentam o nacionalismo. 

Veremos, assim, se esse tipo de discurso se apresenta também nas obras analisadas nesta 

pesquisa.    

Com o surgimento de estados soberanos, havia a necessidade de atribuição de uma 

língua oficial administrativa. Sendo assim, com a decadência do latim, a Reforma 

Protestante – que contribuiu com a descentralização da comunidade imaginada da 

cristandade – e o desenvolvimento de vernáculos oficiais administrativos, foi criada, de 

forma inconsciente e pragmática, uma grande variedade de línguas. A invenção da 

imprensa e o capitalismo, por sua vez, deram as condições para que as línguas impressas 

fossem disseminadas através do mercado. Ainda, de acordo com Anderson, essas línguas 

impressas deram as bases para a consciência nacional de maneiras distintas. Dentre elas, 
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pode-se citar a contribuição para a comunicação e intercâmbio entre falantes de diferentes 

línguas, criando também a consciência de que o grupo que usa uma determinada língua é 

limitado e integrante de uma comunidade e a construção de uma fixidez à língua, 

construindo uma noção de ―antiguidade tão essencial à ideia subjetiva de nação‖ 

(ANDERSON, 2008, p.80).  

Além do mais, os textos literários, as gramáticas e os dicionários contribuíram para 

o fortalecimento do sentimento nacionalista na Europa. Alguns estudiosos datam, 

inclusive, o nascimento do nacionalismo à publicação de tais obras, o que Anderson, 

citando diversos exemplos de nações europeias, chamará de ―revolução lexicográfica‖. 

Entendemos, portanto, que da mesma forma que essas obras foram motivadoras do 

nacionalismo, elas continuam contribuindo com a construção de representações acerca das 

identidades nacionais e fortalecendo o sentimento nacionalista, que passa de geração em 

geração. Da mesma forma, o livro didático, por ser um gênero textual que está presente em 

praticamente todas as instituições de ensino e, consequentemente, por ser usado por um 

grande número de pessoas, pode também produzir representações simbólicas relacionadas 

às nacionalidades e interferir nos julgamentos e sentimentos que se têm sobre os países. 

Sobre os sentimentos que se podem existir acerca das nações, Anderson (2008) 

destaca o amor incondicional, que pode, inclusive, motivar atitudes extremas como guerras 

e mortes. O patriotismo está presente até em povos colonizados, que, de acordo com o 

autor, teriam motivos para expressar ódio e aversão aos governantes imperialistas: 

Os frutos culturais do nacionalismo – a poesia, a prosa, a música, as artes 

plásticas – mostram esse amor com muita clareza, e em milhares de 

formas e estilos diversos. Por outro lado, como é difícil encontrar frutos 

nacionalistas semelhantes expressando medo e aversão! Mesmo no caso 

dos povos colonizados, que têm todas as razões para sentir ódio de seus 

governantes imperialistas, é assombrosamente insignificante o elemento 

de ódio nas suas expressões de sentimento nacional. (ANDERSON, 2008, 

p.200) 

  

Ainda, o teórico argumenta que o amor pelo próprio país constata-se nas formas de 

nomeá-lo nas diversas línguas, relacionando ao que está naturalmente associado: ―seja em 

termos de progenitura (motherland, Vaterland, patria) ou do lar (Heimat ou tanah air 

[‗terra água‘, expressão dos indonésios para o seu arquipélago natal])‖ (ANDERSON, 

2008, p.201). Dessa forma, por designar o que ele chamará de ―condição nacional‖, refere-

se a algo natural e, por isso, que não foi escolhido, tal como a cor de pele, o sexo e o 

parentesco. Essa ligação natural é o que faz com que as pessoas estejam dispostas a morrer 

pela nação, como um sacrifício pela sua ―família‖: 
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[...] tradicionalmente concebe-se família como o campo da solidariedade 

e do amor desinteressado. De modo que, mesmo que historiadores, 

diplomatas, políticos e cientistas sociais estejam plenamente à vontade 

com a ideia do ―interesse nacional‖, toda a questão da nação, para a 

maioria das pessoas comuns de qualquer classe social, é que ela é 

desinteressada. E exatamente por essa razão ela pode pedir sacrifícios. 

(ANDERSON, 2008, p.202) 

 

Ainda, as diferenças entre as nações se dão nas diferentes formas como são 

imaginadas. Sendo assim, Anderson faz um grande estudo histórico que passa pela origem 

da ideia de nacionalidade, pelo surgimento das diversas nações ao redor mundo e pelos 

processos de fixação do sentimento de nacionalidade para compreender de que maneira os 

territórios foram constituídos como comunidades imaginadas e como responsáveis pelo 

sentimento de pertencimento a um grupo. Assim como todos os processos históricos, a 

língua, as narrativas, as instituições, as gramáticas, a imprensa e as diversas representações 

simbólicas ajudaram a reforçar uma identidade compartilhada por indivíduos que se veem, 

inquestionavelmente, como um coletivo.  

 Por esse motivo, de acordo com Hall (2015, p.31), a cultura nacional é um 

discurso: ―um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações 

quanto a concepção que temos de nós mesmos.‖. O fato de termos a mesma nacionalidade, 

portanto, consegue apagar qualquer oposição que possa haver entre nossos compatriotas. É 

dessa maneira que esse sentimento de pertença se sobrepõe à identidade individualizada do 

pensamento moderno. 

No entanto, estudos mais contemporâneos apontam o apagamento e a possível 

homogeneização das identidades nacionais. Hall (2015) desenvolve uma teoria que se 

relaciona ao processo de globalização e ao enfraquecimento do sentimento de 

pertencimento a um grande grupo e sua consequente fragmentação. É disso que trataremos 

na próxima seção. 

 

 

2.4. As representações e o deslocamento das identidades nacionais  

 

Antes de falarmos sobre os processos que levam à fragmentação das identidades, é 

importante compreender de que maneira os estudos pós-estruturais compreendem as 

identidades nacionais. Hall (2015) considera que a identidade nacional é um traço cultural 
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que se forma e se transforma no interior de uma representação e, por esse, motivo não é 

uma característica com a qual já nascemos: 

Nós só sabemos o que significa ser ―inglês‖ devido ao modo como a 

―inglesidade‖ veio a ser representada – como um conjunto de significados 

– pela cultura nacional inglesa. Segue-se que a nação não é apenas uma 

entidade política, mas algo que produz sentidos – um sistema de 

representação cultural. As pessoas não são apenas cidadãos legais de uma 

nação; elas participam da ideia da nação tal como representada em sua 

cultura nacional. (HALL, 2015, p.30) 

 

Por ser uma comunidade simbólica é que ela tem o poder de gerar o sentimento de 

identidade e de lealdade. Essa concepção se assemelha em parte com a de Anderson 

(2008), visto que seus argumentos baseiam-se no princípio de que as nações são 

comunidade imaginadas por gerarem um sentimento ilusório de pertencimento a um grupo. 

Esse sentimento é intensificado, pois, por aparatos simbólicos construídos ao longo da 

história, como já vimos anteriormente, tal como o próprio livro didático. 

Outra concepção que podemos estabelecer uma ligação com a de Hall, mesmo 

pertencendo a um campo de pesquisa distinto, é a desenvolvida pela psicologia social. 

Moscovici (2015) faz um estudo que visa a compreender como o conceito de 

representações sociais consegue explicar o processo psíquico de formação de 

conhecimento. Apesar de esse não ser o foco da presente pesquisa, julga-se importante 

fazer uma breve explicação dessa visão, entendendo que pode ser agregadora para a 

reflexão. 

Segundo Moscovici (2015), as representações sociais são um sistema de valores, 

ideias e práticas que têm por objetivo estabelecer uma ordem que possibilitará que as 

pessoas se orientem e controlem o seu mundo material e social, além de permitir que a 

comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade. Essa capacidade de 

comunicar-se é oferecida por um conjunto de códigos que permite nomear e classificar 

vários aspectos de seu mundo e de sua história social e individual. Isso significa que 

qualquer informação que nos chega está ―distorcida‖ por representações convencionais 

impostas, fazendo com que seja impossível o nosso acesso a pessoas e objetos sem esse 

aparato cultural. Além disso, o teórico também atribui um importante papel à linguagem:  

Nenhuma mente está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores que 

lhe são impostos por suas representações, linguagem ou cultura. Nós 

pensamos através de uma linguagem; nós organizamos nossos 

pensamentos, de acordo com um sistema que está condicionado, tanto por 

nossas representações, como por nossa cultura. Nós vemos apenas o que 

as convenções subjacentes nos permitem ver e nós permanecemos 

inconscientes dessas convenções. (MOSCOVICI, 2015, p.35) 
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Uma das ideias que o trecho acima leva a entender é a de que não temos como 

libertarmos totalmente das convenções e dos preconceitos prescritos pela sociedade. 

Estaremos sempre, em certa medida, vinculados ao senso comum. Isso significa, portanto, 

que as representações nunca serão criadas por um indivíduo isoladamente e, ao serem 

criadas, elas circulam, se encontram e dão a oportunidade de criar novas representações, ou 

de extinguir as antigas. Segundo Moscovici (2015), quanto mais a origem de uma 

representação é esquecida ou a sua natureza convencional é ignorada, mais ela se enraíza 

na sociedade e se torna ―fossilizada‖. Isso pode nos ajuda a explicar os estereótipos que 

temos acerca das identidades nacionais. Visões acerca dos brasileiros, como as mostradas 

em Silvério (2014), relacionadas ao futebol, ao carnaval e às praias podem exemplificar 

essa ―fossilização‖ da qual não sabemos suas origens representacionais, ou seja, como e a 

partir de que contextos surgiram. Além disso, Moscovici (2015) afirma que, quanto menos 

pensamos nessas representações, quanto mais nos tornamos inconscientes delas, maiores se 

tornam suas influências.  

A criação de uma representação está intimamente associada a um esforço de tornar 

familiar aquilo que antes era incomum. Da mesma maneira, ao compararmos duas 

identidades, buscamos representações que nos são familiares para opor às que nos são 

estranhas. Ou, ao nos depararmos com características que não se coadunam com um 

protótipo preestabelecido convencionalmente, buscamos explicações de sua causa. Para 

isso, Moscovici (2015) utiliza o exemplo das nacionalidades: quando vemos um indivíduo 

comportando-se ou portando representações simbólicas de outra nacionalidade que não a 

sua, supomos que seu comportamento é singular ou mesmo aberrante. É por isso que, ao 

estudarmos as representações, é importante refletir para tentar chegar às origens e as 

características não familiares que a motivaram. 

 Outra importante função da linguagem é a possibilidade que nos dá para nomear. 

Moscovici argumenta que seria impossível classificar pessoas e objetos sem atribuí-los 

nomes, pois, ao fazermos isso, os libertamos do anonimato, os incluímos em um conjunto 

de palavras específicas, os caracterizamos e os localizamos na raiz da identidade de nossa 

cultura:  

[...] dar nome a uma pessoa ou coisa é precipitá-la (como uma solução 

química é precipitada) e que as consequências daí resultantes são 

tríplices: a) uma vez nomeada, a pessoa ou coisa pode ser descrita e 

adquire certas características, tendências, etc.; b) a pessoa, ou coisa, 

torna-se distinta de outras pessoas ou objetos, através dessas 

características e tendências; c) a pessoa ou coisa torna-se o objeto de uma 
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convenção entre os que adotam e partilham a mesma convenção. 

(MOSCOVICI, 2015, p.67) 

  

O que a teoria de Moscovici (2015) aponta, pois, é que qualquer representação se 

constrói socialmente, em conjunto, negando, assim como os estudos pós-estruturais, a ideia 

da individualidade do sujeito. Ainda, o teórico afirma que, se não houver poderes e 

interesses coletivos que unam as pessoas e uma soma de ideias e valores nas quais elas 

acreditam e que, assim, possam uni-las através de uma paixão comum, as sociedades se 

despedaçariam. Essa visão vai ao encontro do que considera Hall (2015) sobre a 

fragmentação das identidades na pós-modernidade e o enfraquecimento do sentimento de 

nacionalidade como uma grande coletividade. 

Para Hall, representação é definida como ―uma parte essencial do processo pelo 

qual os significados são produzidos e compartilhados entre os membros de uma cultura. 

Representar envolve o uso da linguagem, de signos e imagens que significam ou 

representam objetos.‖ (HALL, 2016, p.31). Essa concepção assemelha-se também à trazida 

por Lefebvre (1983, p.23):  

Es a veces un hecho o fenómeno de conciencia, individual y social, que 

acompaña en una sociedad determinada (y una lengua) tal palabra o tal 

serie de palabras, por una parte, y por otra tal objeto o constelación de 

objetos. Otras veces es una cosa o un conjunto de cosas correspondiente 

a relaciones que esas cosas encarnan conteniéndolas o velándolas.  

   

Sendo assim, as duas visões dão primazia, resumidamente, à produção de sentidos 

pela linguagem. A perspectiva dos estudos culturais pós-estruturais, portanto, compreende 

que os significados se constroem na linguagem e por meio dela. É através da linguagem 

que podemos entender, dar sentido e expressar um pensamento complexo sobre coisas ou 

pessoas para que outros seres humanos também sejam capazes de entender. Sendo assim, 

nós não falamos da coisa em si, mas do seu conceito, do que ela representa, seja ela 

concreta ou abstrata. Nesse sentido, os livros didáticos não falam sobre os brasileiros ou 

sobre os não-brasileiros em si, mas sobre o que eles representam na sociedade. 

Seguindo uma linha parecida com a da psicologia social, Hall (2016) considera um 

sistema de representações, nos quais há diferentes maneiras de organizar, agrupar e 

classificar os conceitos. O que permite isso é que tais conceitos estão organizados em 

diferentes sistemas de classificação. 

Esse sistema classificatório e o que Hall (2016) chama de ―mapa conceitual‖ que 

carregamos em nossas mentes são compartilhados, se não, seríamos incapazes de nos 

comunicar e de trocar ideias sobre o mundo com outras pessoas: ―Somos capazes de nos 
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comunicar porque compartilhamos praticamente os mesmos mapas conceituais e, assim, 

damos sentido ou interpretamos o mundo de formas mais ou menos semelhantes.‖ (HALL, 

2016, p.36). É isso que ele chamará, portanto, de pertencer à mesma cultura, o fato de um 

grupo julgar o mundo de maneira similar e conseguir compartilhá-la entre si, por meio, 

obviamente, de uma linguagem comum. 

Nesse sentido, as identidades nacionais, como um traço cultural, são construídas a 

partir de representações simbólicas formadas no interior de uma comunidade. Todas as 

ideias que se relacionam a uma determinada nacionalidade, inclusive às relacionadas aos 

estereótipos, são geradas por essas representações que dão significado às nossas práticas 

sociais. Podemos dizer, assim, que o LD, por ser um material de grande alcance, funciona 

como um propagador dessas representações e contribui com as ideias que temos sobre o 

que é ser brasileiro.  

Por se constituir através de símbolos e representações, uma cultura nacional pode 

ser considerada um discurso, como um modo de construir sentidos que acabam 

influenciando e organizando tanto as nossas ações quanto as concepções que temos do 

mundo e sobre nós mesmos: 

As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre ―a nação‖, sentidos com 

os quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos 

estão contidos nas histórias que são contadas sobre a nação, memórias 

que conectam seu presente com seu passado e imagens que dela são 

construídas. Como argumentou Benedict Anderson, a identidade nacional 

é uma ―comunidade imaginada‖. (HALL, 2015, p.31) 

 

A partir disso, o autor se pergunta de que forma são imaginadas as nações 

modernas e que estratégias discursivas são acionadas para construir um senso comum 

sobre a identidade nacional. Para responder a esses questionamentos ele irá citar, 

baseando-se em alguns teóricos que tratam do tema da nacionalidade, cinco dessas 

estratégias, que considera principais e que se assemelham aos argumentos usados por 

Anderson (2008): a) a primeira diz respeito à ―narrativa de nação‖, que fornece histórias, 

cenários, símbolos e rituais nacionais que representam as experiências partilhadas da nação 

e que ficam na nossa mente mesmo sem nunca termos vivido isso, mas que fixam um 

sentimento de pertencimento; b) a segunda refere-se à ênfase na tradição e na 

―intemporalidade‖, que permitem a identidade nacional ser primordial, imutável ao longo 

da história e, por esse motivo, eterna e inquestionável; c) a terceira é a ―invenção da 

tradição‖, que é um conjunto de práticas simbólicas que visam impor valores e normas de 

comportamento através da repetição, que provocam a continuidade de uma norma 
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adequada; d) a quarta diz respeito ao ―mito fundacional‖, uma história inventada que 

localiza a origem da nação e de seu caráter num passado mítico e tão distante que se torna 

difícil questioná-la; e) por fim, a última estratégia está baseada na ideia ilusória de um 

povo puro, original. A partir desses apontamentos, Hall afirma que as identidades 

nacionais se colocam entre o passado e o futuro: ―se equilibra entre a tentação por retornar 

a glórias passadas e o impulso por avançar ainda mais em direção à modernidade‖ (HALL, 

2015, p.33). Ou seja, ao mesmo tempo em que se busca o progresso, é necessário que se 

volte ao passado para relembrar as narrativas que sustentam essas identidades e rejeitar as 

que as ameaçam. Será nosso interesse, portanto, observar se estão presentes e de que 

maneira esses mitos fundadores, essas narrativas que sustentam o sentimento de 

nacionalidade estão presentes nos LDs de espanhol.   

 Apesar de todas essas narrativas que se empenham em manter a cultura nacional 

unificada e criar um sentimento de pertencimento a uma grande família, Hall afirma que 

ela é também uma estrutura de poder cultural. Um dos fatores que evidenciam isso é o fato 

da maioria das nações só terem se unificado por um longo processo de conquista violenta e 

pela supressão forçada das diferenças culturais. Assim, o teórico insiste que devemos 

pensar as culturas nacionais não como unificadas, mas sim como ―um dispositivo 

discursivo‖ que vai representar a diferença como unidade: ―Elas são atravessadas por 

profundas divisões e diferenças internas, sendo ―unificadas‖ apenas através do exercício de 

diferentes formas de poder cultural‖ (HALL, 2015, p.36). É a partir dessas considerações 

que o autor desenvolve uma teoria que defende o deslocamento das identidades nacionais 

causado pelos processos de globalização. 

De acordo com Hall (2015), uma das consequências do processo de globalização é 

a desintegração das identidades nacionais. Isso ocorre porque as relações globais começam 

a gerar identificações que vão além do que estava situado em um determinado espaço-

tempo e passam a atingir todo o mundo. Dessa forma, as fortes identificações culturais 

antes pertencentes a um único país sofrem deslocamentos e enfraquecem-se, gerando uma 

fragmentação, que pode motivar laços com culturas mais locais ou, então, com outras 

nacionalidades. 

A grande possibilidade de comunicação e trocas culturais viabiliza, portanto, que as 

identidades se tornem mais efêmeras e múltiplas. Isso se dá, principalmente, pela expansão 

do consumismo. Mesmo que as identidades nacionais apresentem ligações com símbolos, 

locais, histórias e eventos particulares, hoje em dia, através dos diversos meios de 
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comunicação ou de viagens é possível, quase instantaneamente, consumir e compartilhar, 

sem limites fronteiriços, produtos e estilos de vida de qualquer nação:  

Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam 

possibilidades de ―identidades partilhadas‖ – como ―consumidores‖ para 

os mesmos bens, ―clientes‖ para os mesmos serviços, ―públicos‖ para as 

mesmas mensagens e imagens – entre pessoas que estão bastante 

distantes umas das outras no espaço e no tempo. À medida que as 

culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, é 

difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se 

tornem enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração 

cultural. (HALL, 2015, p.42) 

  

O autor complementa que, por conta da difusão do consumismo, é possível que 

pequenas aldeias de países pobres tenham acesso a imagens e mensagens de culturas ricas 

e consumistas. Desse modo, torna-se difícil pensar que determinadas comidas, vestimentas, 

acessórios que consumimos em nosso país pertencem a outras culturas. Por exemplo, as 

comidas japonesa, mexicana, árabe ou indiana que são consumidas em diversos outros 

países, sofreram deslocamentos culturais e, possivelmente, não apresentam mais as 

características de uma única nação. Quanto mais há a possibilidade de comunicação e 

consumo, mais as identidades transformam-se, fragmentam-se e desvinculam-se:  

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de 

estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da 

mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as 

identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, 

histórias e tradições específicos e parecem ―flutuar livremente‖. (HALL, 

2015, p.43) 

  

Pois então, se nos guiamos pelos argumentos de Hall (2015), e consideramos que 

vivemos hoje estilos de vida quase totalmente orientados pelos meios de comunicação em 

escala global, podemos concluir que não há identidades nacionais encerradas em suas 

próprias culturas locais, históricas e tradicionais. Temos nossas identidades nacionais, 

nossas particularidades, nossos símbolos, mas, ao mesmo tempo, temos também acesso e 

podemos consumir representações identitárias de outras nações, como produtos, e vice-

versa. Seguindo essa linha de raciocínio, portanto, seria equivocado um livro didático 

apresentar aspectos culturais das nações encerrados em si mesmos, visto o constante 

contato e compartilhamento a que estão submetidos os indivíduos na globalização.  

 Ainda, Hall faz uma importante observação: mesmo que as identidades nacionais 

estejam sendo partilhadas através das ―infiltrações culturais‖, não podemos afirmar que 

haja uma ―homogeneização cultural‖, como defendem alguns estudiosos. Para ele essa é 
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uma forma muito simplista de pensar as identidades. O que devemos considerar é que a 

globalização produz, ao mesmo tempo, ―novas identificações globais e novas 

identificações locais‖. Há um interesse por explorar o que é diferente. Ao mesmo tempo, 

portanto, que a globalização provoca as identificações globais, ela estimula o 

fortalecimento de representações locais. 

 O que o autor sustenta, portanto, é emersão de identidades culturais não fixas, 

suspensas, em transição, que estão entre as tradições culturais que não deixam esquecer 

suas origens e os cruzamentos e misturas culturais, tão comuns no mundo globalizado. Não 

se deve pensar, assim, que a globalização está tornando as culturas homogêneas e 

universais, mas sim em deslocamentos que geram locais e sujeitos contraditórios e 

fragmentados. Um dos fenômenos responsáveis pela heterogeneidade é o da hibridação 

cultural. 

 Canclini (2015, p.XIX) define hibridações como ―processos socioculturais nos 

quais estruturas ou práticas discretas, que existam de forma separada, se combinam para 

gerar novas estruturas, objetos e práticas‖. Combinações essas que permitiram a mistura 

entre costumes e práticas antes tão locais e tradicionais. O autor afirma que isso ocorre de 

forma não planejada ou como resultado de processos migratórios, turísticos ou de 

intercâmbio comunicacional ou econômico, surgindo, frequentemente, da criatividade 

individual e coletiva. Argumenta, assim, que os processos incessantes de hibridação levam 

à relativização da noção de identidade, estando de acordo com a teoria de Hall:  

Os estudos sobre narrativas identitárias com enfoques teóricos que levam 

em conta os processos de hibridação mostram que não é possível falar das 

identidades como se se tratasse apenas de um conjunto de traços fixos, 

nem afirmá-las como a essência de uma etnia ou de uma nação. A história 

dos movimentos identitários revela uma série de operações de seleção de 

elementos de diferentes épocas articulados pelos grupos hegemônicos em 

um relato que lhes dá coerência, dramaticidade e eloquência. 

(CANCLINI, 2015, p.XXIII) 

  

 Sendo assim, as culturas que antes eram organizadas em grupos mais 

estáveis, como as nações, se reestruturam em meio a grupos interculturais e transnacionais. 

Sendo assim, a interculturalidade permite intercâmbios que desafia o pensamento binário 

que tenta classificar as nacionalidades em identidades puras e simples. O autor utiliza um 

exemplo pertinente: ―gente que é brasileira por nacionalidade, portuguesa pela língua, 

russa ou japonesa pela origem, e católica ou afro-americana pela religião‖ (CANCLINI, 

2015, p.XXXIII). Sendo assim, será importante verificar de que maneira é apresentado o 

intercâmbio entre culturas e se há visões que compreendem a hibridação identitária e a 
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interculturalidade nos LDs de espanhol. A imigração é um fenômeno citado tanto por 

Canclini (2015) quanto por Hall (2015) como um dos responsáveis pelas hibridações e os 

deslocamentos identitários. Como poderemos ver na análise, esse, assim como o 

intercâmbio e as viagens turísticas, é um tema constantemente abordado nos livros 

didáticos. A globalização provoca migrações contínuas e de grande escala no Ocidente: 

―Essa formação de ‗enclaves‘ étnicos minoritários no interior dos Estados-nação do 

Ocidente levou a uma pluralização de culturas nacionais e de identidades nacionais‖ 

(HALL, 2015, p.49). Os movimentos de globalização não geram somente mestiçagens e 

integrações, mas também segregam, geram conflitos e estimulam reações diferenciadoras. 

Sendo assim, numa tentativa de defesa contra uma possível ameaça pela presença de outras 

culturas, há um movimento de fortalecimento das identidades locais, o que Hall (2015) 

compreende como uma forma de ―racismo cultural‖. A questão do preconceito e dos 

estereótipos será tratada na próxima seção.  

 

 

2.5. A relação com o outro e a construção de estereótipos 

 

Como nossa pesquisa se destina a analisar materiais acessíveis a um grande grupo 

de pessoas e, por conter discursos que contribuem fortemente para a construção de crenças 

acerca das culturas, julga-se importante uma seção que discuta a relação com o outro, que 

podem gerar os preconceitos e os estereótipos. Entende-se que o LD deveria ser um 

material que colaborasse com a quebra de visões estereotipadas sobre as identidades, mas, 

de acordo com diversos trabalhos, como os de Gigoletto (2003), Blanco (2010) e Silvério 

(2014), muitas vezes, elas são reforçadas.  

De acordo com Amossy e Pierrot (2015), frequentemente os conceitos de clichê, 

lugar comum e estereótipo são confundidos e compreendidos como semelhantes. A partir 

disso, as autoras se dedicam a diferenciar cada termo, levando em consideração as 

diferentes áreas de estudos que os conceituam. Da mesma forma, para a presente pesquisa, 

julga-se importante pontuar essas diferenças, bem como delimitar de que perspectiva se 

abordará o tema.  

A dimensão crítica que se tem hoje sobre o clichê, como algo cristalizado e repetido 

na linguagem, é um conceito que se desenvolve somente no século XIX. Antes, a retórica, 

a literatura e o ensino privilegiavam os modelos de discurso e a repetição de estilos 

previamente consagrados. É, portanto, a partir do campo da literatura e da tomada de 
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consciência de uma crise na linguagem que surge a necessidade de originalidade entre os 

escritores da França pós-revolucionária. Sendo assim, começa uma forte oposição à 

autoridade cristalizada e à hierarquia de estilos, para dar lugar à valorização da invenção 

individual. 

Sendo assim, segundo as autoras, a compreensão moderna sobre clichê ganha 

destaque nas produções intelectuais do pensamento crítico durante todo o século XIX, 

repercutindo também no século XX. A crítica à cristalização da linguagem e às frases 

feitas se opõe e, ao mesmo tempo, complementa a definição que se tem de lugar comum, 

visto que o primeiro está no campo da linguagem e o segundo, no das ideias: ―El cliché no 

sólo es definido como una fórmula superficial, sino además como una expresión 

cristalizada, repetible bajo una misma forma.‖ (AMOSSY e PIERROT, 2015, p.16). Os 

clichês conseguem ganhar mais destaque com a difusão da imprensa e a linguagem 

tipográfica, que produzem massivamente fórmulas linguísticas e as fazem chegar a um 

grande número de indivíduos. A partir disso, é possível fazer uma relação sobre essas falas 

cristalizadas que circulam na sociedade com as nacionalidades, tais como o que dizem 

sobre os brasileiros: ―brasileiro tem que saber sambar‖; ―brasileiro gosta de futebol‖ ou 

―brasileiro é receptivo‖, que traduzem discursos que podem surgir nos LDs.  

Por sua vez, o conceito de lugar comum não tinha, desde o seu surgimento, um 

sentido pejorativo. É um termo usado desde a antiguidade clássica, entendido como 

categorias formais de argumentação que tinham um alcance geral. Existiam, pois, formas 

específicas de um determinado campo ou gênero da oratória e os lugares comuns, que 

tinham a possibilidade de se adequar a todos os campos, com um caráter universal. Sendo 

assim, eram ideias indiscutivelmente necessárias para a prática da oratória. Somente ganha 

destaque como pejorativas no século XVIII e no século XIX quando passam a ser 

rejeitadas ideias consideradas desgastadas e generalizadoras. Hoje, portanto, representam 

ideias infundadas e que circulam popularmente. Os lugares comuns, inclusive, são tão 

constantemente repetidos que acabam por transforma-se em verdades absolutas, mas sem 

que se saibam sequer suas origens. Sendo assim, os lugares comuns que presentes em um 

LD não têm origens definidas, estando fora de nosso alcance encontrá-la. O nosso interesse 

se concentra em tentar compreender que relação com a sociedade e que compreensões 

acerca do outro e de nossas identidades o lugar comum desencadeia. 

O sentido de estereótipo, assim como o conceito de lugar comum, sofreu alterações 

ao longo do tempo. Em uma pesquisa ao dicionário encontramos como primeira definição: 

―GRÁF. Placa metálica sólida para impressão, em que os caracteres estão fixos ou estáveis, 
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fundidos por meio de um molde de papier-mâché, gesso ou outro material; clichê, estéreo, 

matriz‖ (MICHAELIS, 2019). De fato, no século XIX, o termo era entendido como um 

objeto que servia como molde para a produção tipográfica. De acordo com Amossy e 

Pierrot (2015, p. 32) somente a partir do século XX passou a receber um sentido 

metafórico: ―Se trata de representaciones cristalizadas, esquemas culturales preexistentes, 

a través de los cuales cada uno filtra la realidad del entorno‖. Assim sendo, dentre os 

diferentes pontos de vista sobre o estereótipo, esta pesquisa irá abordá-lo a partir das 

ciências sociais, que o considera como uma representação, construída coletivamente, e 

também da linguagem, que o concebe como elemento de construção de sentido.  

Segundo Charaudeau (2015), a percepção da diferença normalmente gera 

julgamentos negativos. Estes, quando consolidados, transformam-se no que conhecemos 

como estereótipos e clichês. Ao tratar da relação entre linguagem e construção das 

identidades dos sujeitos, o autor afirma que a consciência identitária está marcada 

basicamente pela percepção de uma diferença e o estabelecimento de uma relação com o 

outro, conforme afirma no seguinte trecho: 

A percepção da diferença do outro constitui, antes de mais nada, a prova 

da própria identidade. É o princípio da alteridade. É essa diferença do 

outro que faz com que eu olhe para mim mesmo, comparando-me a ele, 

procurando detectar os pontos de semelhança e de diferença; do contrário, 

como perceber os traços que me seriam próprios? [...] É somente 

percebendo o outro como diferente que pode nascer a consciência 

identitária. (CHARAUDEAU, 2015, p.18) 

  

Essa acepção está estreitamente ligada com a ideia de identidade e diferença de 

Silva (2011), como já vimos anteriormente. Ou seja, para ambos os autores, para que haja 

uma tomada de consciência de si próprio é necessária a existência de outro, diferente. 

Ainda, segundo Hall (2016), a estereotipagem produz efeitos essencializadores, que 

reduzem as pessoas a algumas poucas características simples, representadas como fixas por 

natureza. Seguindo um mesmo pensamento, Bhabha (2013) afirma que os estereótipos são 

simplificações por serem uma forma fixa de representação que nega o jogo da diferença e 

―por constituir um problema para representação do sujeito em significações de relações 

psíquicas e sociais‖ (p.130).    

Nesse sentido, Hall defende que a imagem que construímos do outro se constrói por 

meio das informações que acumulamos ao tentar posicioná-las dentro de ordens de 

tipificação. As pessoas que não se encaixam nos padrões determinados por cada tipo – que 
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se referem ao seu papel e a características aceitáveis na sociedade – são excluídas e seus 

traços considerados ―estranhos‖ são exagerados, simplificados, naturalizados e fixados: 

Simbolicamente, ela fixa os limites e exclui tudo o que não lhes pertence. 

A estereotipagem, em outras palavras, é parte da manutenção da ordem 

social e simbólica. Ela estabelece uma fronteira simbólica entre o 

―normal‖ e o ―pervertido‖, o ―normal‖ e o ―patológico‖, o ―aceitável‖ e o 

―inaceitável‖, o ―pertencente‖ e o que não pertence ou é o ―Outro‖, entre 

―pessoas de dentro‖ (insiders) e ―forasteiros‖ (outsiders), entre nós e eles. 

(HALL, 2016, p.192) 

  

Sendo assim, o outro funciona como um parâmetro que guiará o sujeito da relação 

com si mesmo. Não há, portanto, a possibilidade de construção da consciência identitária 

sem a percepção da diferença. Ainda, essa relação com outro, segundo Charaudeau (2015), 

desencadeia um duplo movimento: um de atração e outro de rejeição. O movimento de 

atração refere-se à fascinação que temos pelo outro, o desejo de controle e apreensão do 

diferente para que se estabeleça uma partilha, a fim de sanar a incompletude que a 

diferença nos causa. É como se outro pudesse solucionar o problema da imperfeição de 

nossas identidades, pois, se não sou igual aos demais indivíduos, algo está faltando em 

mim. É uma busca pelo completo conhecimento de si mesmo:  

E quem pode suportar impassível essa incompletude, essa imperfeição, 

esse inacabamento? É o que explica essa força subterrânea que nos move 

para a compreensão do outro, mas no sentido etimológico de apreensão 

do outro, de seu controle, que pode chegar a sua absorção, sua 

―predação‖, como se diz em etologia. (CHARAUDEAU, 2015, p.19) 
 

Já o movimento de rejeição é causado por uma ameaça que o outro representa para 

o indivíduo. É um receio de que o outro seja melhor ou superior. É esse movimento, 

portanto, que vai gerar os estereótipos, pois, numa tentativa de sobrevivência, o sujeito 

criará julgamentos negativos sobre o outro: ―É como se não fosse suportável aceitar que 

outros valores, outras normas, outros hábitos – senão os próprios – fossem melhores ou que 

simplesmente existissem.‖ (CHARAUDEAU, 2015, p.19) Estereótipos nascem, portanto, 

do esforço de preservar uma identidade. 

De acordo com Anderson (2008), o preconceito racista parte de uma ideia de 

anulação da condição nacional, pois, quando se faz um julgamento a partir de uma 

caraterística física do outro, reduz-se todo o seu contexto social e histórico aos seus traços 

fisionômicos biológicos. É possível dizer, portanto, que os estereótipos, tanto relacionados 

aos traços físicos quanto culturais, seguem a mesma ideia, por partirem de uma visão 

preconceituosa sobre um povo. Discursos que consideram os brasileiros como amantes do 
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futebol e do Carnaval (SILVÉRIO, 2014), por exemplo, desconsideram e anulam toda a 

complexidade cultural e a formação histórica dessa nacionalidade para difundir uma 

representação identitária limitada.   

No entanto, apesar de constituírem-se notadamente de palavras e expressões que 

denigrem uma imagem, a existência dos estereótipos é necessária. Isso se dá pelo fato de 

serem como proteção contra possíveis ameaças do outro com suas diferenças, defendendo, 

portanto, as identidades. Amossy e Pierrot (2015) abordam também esse ponto de vista 

positivo do estereótipo. Devido à impossibilidade de conhecer intimamente um por um, 

cada pessoa acaba por atribuir ao outro características estereotipadas que o vinculem a um 

tipo social. De acordo com as autoras, essas imagens são fictícias, por fazerem parte de 

uma memória social, mas não necessariamente mentirosas. Acreditam, assim, que os 

estereótipos são necessários, no sentido de que precisamos relacionar o que vemos a 

modelos preexistentes para conseguir compreender o mundo e regular nossas condutas.   

Ainda, segundo Charaudeau (2015), servem para que os imaginários dos grupos 

sociais sejam estudados. Ao depreciar a imagem do outro, consequentemente depreciamos 

nossa própria imagem, pois a construção de caricaturas não se estabelece num sentido 

único. O autor compara esse processo com ―o fenômeno da refração/reflexão de um raio 

luminoso sobre uma superfície líquida: o julgamento que eu faço do outro diz algo sobre o 

outro, deformando-o (refração); reciprocamente, esse julgamento diz algo sobre mim 

mesmo (reflexão)‖ (2015, p.19). Nesse sentido, é possível afirmar que ao depreciar a 

imagem de um grupo social relacionado à nacionalidade, há uma tentativa de 

sobrevivência das identidades de seu próprio grupo. Quando indivíduos de uma nação 

qualificam estrangeiros como preguiçosos, por exemplo, há uma tentativa de dizer o 

contrário sobre si, isto é, que são ativos ou trabalhadores. Em resumo, a construção de 

nossas identidades se dá de uma maneira paradoxal, segundo Charaudeau, pois precisamos 

do outro e de sua diferença e, ao mesmo tempo, sentimos a necessidade de rejeitá-lo para 

garantir nossa autenticidade. 

A título de reflexão para nossa análise, muitas vezes uma característica atribuída a 

outro como estereótipo pode ter sentido pejorativo para um grupo, mas não para outro. Isso 

nos leva a pensar sobre o estereótipo sobre os brasileiros como amantes do futebol 

(SILVÉRIO, 2014). Em nossa nação, essa atribuição pode causar certo desconforto, por 

entender que é uma redução de nossa vasta gama cultural ou que não são todos que gostam 

de futebol. Porém, pode não chegar a ser ruim para os não brasileiros, visto que, 

constantemente, referem-se ao nosso futebol com admiração. Por outro lado, devemos 
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pensar de forma mais crítica quando esses reducionismos aparecem em um enunciado nos 

livros didáticos. Como citou Charaudeau (2015), podem ser frutos de clichês que se 

impermearam no imaginário de diversos grupos e não se sabe se origem definida. 

Por outro lado, segundo Ortiz (2012), os julgamentos estereotipados sobre os 

brasileiros vêm desde a época da colonização, quando os colonizadores usavam de 

argumentos deterministas para explicar o motivo da indolência dos colonizados e, 

consequentemente, o atraso de nossa civilização:  

Basicamente, o que se propunha era vincular o desenvolvimento das 

civilizações a alguns fatores como calor, umidade, fertilidade da terra, 

sistema fluvial. Em princípio, teríamos que todas as civilizações teriam 

evoluído a partir desses elementos de base. Surge porém a pergunta: se o 

Brasil contém esses elementos fundamentais, qual a razão da inexistência 

de uma civilização nesta parte do mundo? A resposta, pueril, mas 

convincente para o momento, era simples: por causa dos ventos alísios. 

Segue-se toda uma argumentação climatológica que procura justificar o 

atraso brasileiro através deste elemento conjuntural, os ventos alísios. 

Resulta desta interpretação um quadro acentuado pessimista do Brasil, 

onde a natureza suplanta o homem, a cultura europeia tem dificuldades 

em se enraizar, o que determinaria o estágio ainda bárbaro em que 

permanece o conjunto de população brasileira. (ORTIZ, 2012, p.17-18)  

 

Dessa maneira, o estereótipo que desvaloriza surge como uma estratégia de 

dominação, funcionando como um instrumento de deslegitimação do outro. Ao atribuir 

uma imagem negativa, o grupo que se considera melhor consegue justificar a subordinação 

do outro. Isso ocorre, frequentemente, entre grupos étnicos e nacionais, o que fica claro na 

exemplificação de Amossy e Pierrot (2015, p. 46):  

Si, por ejemplo, los británicos definían a los indios en términos de 

inferioridad, no era porque esa imagen estereotipada tradujera la 

realidad de los hechos, sino porque la imposición de esa imagen 

ratificaba las relaciones de fuerzas existentes, garantizando los 

fundamentos de la colonización.       

 

Por sua vez, Bhabha (2013) afirma que o estereótipo é uma estratégia de fixidez do 

discurso colonialista na construção ideológica da alteridade. Essa fixidez conota uma 

representação paradoxal: por um lado, a rigidez e a imutabilidade e, por outro, a desordem 

e a repetição. É uma forma de identificação que oscila entre o que estará sempre no lugar, 

como conhecido, e algo que deve ser sempre repetido. De acordo com o autor, é essa 

ambivalência que dará ao estereótipo colonial a sua validade: 

Ela garante sua repetibilidade em conjunturas históricas e discursivas 

mutantes; embasa suas estratégias de individuação e marginalização; 

produz aquele efeito de verdade probabilística e predictabilidade que, 

para o estereótipo, deve sempre estar em excesso do que pode ser 
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provado empiricamente ou explicado logicamente. (BHABHA, 2013, 

p.118)    

 

Sendo assim, o estereótipo é o reconhecimento do que é diferente que vem junto 

com o desejo pelo o que é novo e original e a defesa de uma identidade que representa 

ameaça. A partir disso, visto que estamos pesquisando as identidades nacionais, é de suma 

relevância esclarecer sobre o duplo movimento de atração e rejeição das diferenças com 

relação às construções identitárias dos grupos, como propõe Charaudeau (2015). Segundo 

o autor, os efeitos desse duplo movimento são de quatro tipos: a inclinação do grupo para 

si mesmo; a abertura do grupo para os outros; a dominação de um grupo pelo outro e a 

mescla do grupo.  

A inclinação do grupo para si mesmo ocorre quando um grupo se sente ameaçado 

com relação a sua identidade por outro que tende a dominá-lo. Sendo assim, haverá uma 

reação que reivindicará valores próprios e se voltará para si mesmo. É a partir daí que 

surgem grupos partidários e comunitários. Já a abertura do grupo para os outros é como um 

movimento oposto ao do já citado. O grupo se abre às influências de grupos exteriores para 

assimilá-los ou se deixar penetrá-los. A forma de sobrevivência, portanto, se dá pela 

agregação das diferenças.  

A dominação de um grupo pelo outro ocorre quando um, que se considera superior, 

integra ou elimina o outro. Essas ações se dão por meios mais violentos como a 

colonização, os massacres e os genocídios, ou podendo ser também por meio da imigração. 

Muitas vezes, a integração vem acompanhada da imposição de uma língua. É o que 

ocorreu no processo histórico de formação do Brasil, a partir da colonização por parte dos 

portugueses. E, por fim, a mescla do grupo se dá a partir do contato e da coexistência entre 

dois grupos, ocasionando, assim, a mistura de suas características. Porém, para que esses 

grupos não se desunam é necessário que haja um valor comum para que suas identidades 

permaneçam vinculadas.  

 Segundo Charaudeau (2015), todas as culturas ocidentais irão corresponder a um 

desses modelos. Algumas já passaram por esses processos ao longo da história e outras 

ainda os vivenciam. O autor afirma que a partir desses movimentos citados, pode-se 

constatar que a construção identitária do sujeito apresenta uma contradição entre o desejo 

de ser único e o de sentir-se parte de um grupo, pois, para sentir a sua existência é 

necessária a convivência com outros. Em nossa pesquisa atentaremos especificamente 

sobre a questão das construções identitárias relacionadas aos grupos. Como já vimos, é 
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impossível desvincular a identidade individual da coletiva, já que somos essencialmente 

sociais.  

Ainda de acordo com o autor, os diversos ―comunitarismos‖ de Estados-Nação, de 

territórios ou de grupos pode acarretar em um aprisionamento dos indivíduos em 

categorias, em essências, também em uma dupla exclusão, de si em relação ao outro e do 

outro em relação a si, o que pode levar ao ódio pelo outro, e em uma autossatisfação, que 

consiste em olhar somente para suas próprias reinvindicações e não se importar com o 

resto do mundo.  

A partir de suas considerações, Charaudeau compreende que é preciso defender a 

ideia de que uma sociedade se compõe de múltiplas comunidades ―que se entrecruzam 

num mesmo território, ou se reconhecem a distância.‖ (2015, p.28) Segundo ele, todas as 

sociedades são compósitas, de um lado estão os movimentos de imigração e integrações e 

de outro, as multiplicações dos comunitarismos. As identidades culturais, da mesma forma, 

carregam essa multiplicidade composta por deslocamentos, encontros e conflitos. Uma 

educação que pensa as identidades de forma multifacetada, fragmentada, híbrida deve estar 

atenta a todas as representações construídas pelos discursos dentro e fora da escola. A 

desconstrução dos preconceitos, dos estereótipos e dos clichês não será resolvida apenas 

com a sua rejeição, mas através de uma reflexão e discussão para tentar entender quais as 

narrativas que os originaram. Ademais, devemos ter em mente que a estereotipagem 

contribui para as desigualdades de poder e para a manutenção da hegemonia dos grupos 

dominantes, quando se fixa padrões de normalidade a serem seguidos por todos.   

Partimos de um pressuposto, como já foi dito anteriormente, de que as identidades 

são múltiplas, instáveis, fragmentadas, incertas. As identidades nacionais, mesmo passando 

por todos os processos históricos de fixação cultural e do sentimento de pertença, não 

consegue fugir a essa tendência. Fatores tais como as imigrações e os diversos movimentos 

no espaço e no tempo dos sujeitos, faz com que seja praticamente impossível existirem 

nacionalidades intocadas. Vivemos em uma tendência intercultural, transnacional e do 

consequente surgimento de novas e diferentes formas de ver o mundo.  Esse caráter está 

implicado por todo o contexto histórico em que vivemos. Dessa forma, uma educação 

preocupada com a formação sociocultural do indivíduo deve estar atenta para essas 

questões e não só rejeitar os discursos preconceituosos, estereotipados ou que tentam 

inculcar valores tradicionais, mas sim refletir criticamente sobre as narrativas e os 

processos que originaram tais representações.  
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Sendo assim, este capítulo se destinou a explicitar as concepções que envolvem as 

identidades, o nacionalismo e a relação com o outro, compreendendo que essas são uma 

das principais questões que nos tocam em nossa análise. Buscou-se, além disso, fazer um 

percorrido histórico sobre conceitos de nação e o sentimento de nacionalidade para que se 

situe o leitor sobre o que se entende por identidades nacionais. Por fim, fazendo uma 

reflexão sobre o descentramento do sujeito, a interculturalidade e o surgimento de 

estereótipos nos auxiliará a ter uma visão mais atenta aos possíveis discursos redutores, 

simplificadores e preconceituosos que podem surgir nos livros didáticos.  

No próximo capítulo faremos um percorrido pelas teorias sobre o currículo, a fim 

de estabelecer uma relação com os livros didáticos e de marcar a importância de uma 

educação que se preocupe com questões culturais e identitárias, como a que defendem os 

estudos pós-estruturais. 
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3. CURRÍCULO, CULTURA E IDENTIDADE 

 

 

O currículo, entendido nesta pesquisa como uma construção social e discursiva, 

representa grande importância para o planejamento, orientação e, por vezes, para a 

regulação do ensino. Dessa maneira, ao longo dos anos foi ganhando espaço nos trabalhos 

sobre educação, constituindo-se como um campo de estudos. Como será explicitado neste 

capítulo, as perspectivas atuais apontam para o currículo como uma produção cultural e, 

por esse motivo, como um formador de identidades.  

 Dessa maneira, nesta seção será feito um percorrido sobre algumas perspectivas 

curriculares, para compreender de que forma modificou-se a visão sobre o currículo e 

desencadeou nas concepções atuais. Além disso, será feita uma reflexão sobre o currículo 

como uma produção cultural, a fim de entender de que maneira ele pode funcionar como 

um formador de identidades.   

 

 

3.1. As perspectivas tradicionais do currículo: objetividade, eficiência e mercado 

 

Pensar sobre o livro didático é pensar sobre a educação e, inevitavelmente, pensar 

também sobre o currículo, já que, de acordo com Silva (2013), uma subentende o outro: 

De certa forma, todas as teorias pedagógicas e educacionais são também 

teorias sobre o currículo. As diferentes filosofias educacionais e as 

diferentes pedagogias, em diferentes épocas, bem antes da 

institucionalização do estudo do currículo como campo especializado, 

não deixaram de fazer especulações sobre o currículo, mesmo que não 

utilizassem o termo. (SILVA, 2013, p.21) 

 

Segundo Lopes e Macedo (2011), as diferentes definições de currículo são 

posicionamentos e situadas historicamente. Algumas se colocam contra as definições 

anteriores, evidenciando suas ineficiências, e outras se mantêm no mesmo horizonte 

teórico. Nesse sentido, as concepções sobre o currículo modificam-se conforme as 
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finalidades pedagógicas pretendidas e os seus contextos de produção. As autoras afirmam 

que a primeira menção ao termo currículo foi em 1633, na Universidade de Glasglow, na 

Escócia. Apesar de esse fato não ter significado a criação de um campo de estudos, esse 

termo já se referia à maneira de organizar as experiências escolares e a ideia de um plano 

de aprendizagem. 

Sendo assim, segundo Moreira e Silva (2011), apesar de sempre estar presente 

como um objeto de interesse para quem buscava entender e organizar o processo 

educativo, o currículo somente foi objeto de estudos científicos, nos Estados Unidos, no 

final do século XIX e início do século XX. A partir desse momento, uma grande 

quantidade de educadores passou a se interessar por questões que abrangem o currículo, 

surgindo, assim, um novo campo de pesquisa.  

De acordo com os autores citados (MOREIRA; SILVA, 2011), os primeiros 

estudos dessa área, no entanto, preocupavam-se, principalmente, com o planejamento das 

atividades pedagógicas de modo a controlá-las para, assim, evitar que os estudantes 

desviassem seus comportamentos e pensamentos de padrões preestabelecidos. Tais padrões 

diziam respeito aos interesses da economia norte-americana que se baseava na indústria e 

nos grandes monopólios. Dessa maneira, com os processos de produção tornando-se mais 

complexos, a especialização passou a ganhar considerável valor, o que fez refletir na 

educação: ―O sucesso na vida profissional passou a requerer evidências de mérito na 

trajetória escolar. Ou seja, novas credenciais, além de esforço e da ambição, tornaram-se 

necessárias para se ‗chegar ao topo‘‖ (MOREIRA; SILVA, 2011, p.16). 

 A tendência do taylorismo na administração das fábricas, entre o final do século 

XIX e o início do XX, faz com que a demanda para a escolarização aumente, visando a 

atender às necessidades de formação de trabalhadores para o setor produtivo. Portanto, as 

ideias lideradas por Bobbitt – educador norte-americano que escreveu, em 1917, o livro 

The curriculum, considerado um marco que estabelece o currículo como um campo de 

estudos –, centradas na eficiência social, entendia que o currículo funcionava como um 

instrumento para formar cidadãos ajustados às necessidades da indústria para que 

estivessem aptos a participar cooperativamente da vida política e econômica em prol do 

benefício da sociedade em formação. Essa ideia pode ser definida como eficientismo 

social, o qual pretende focar em valores que, assim como evidencia o nome, priorizem a 

eficácia e a eficiência para a produtividade social e econômica. Segundo Silva (2013), essa 

perspectiva torna a formulação do currículo uma atividade mecânica, que busca 

desenvolver instrumentos precisos para a formação de pessoas para a vida profissional: 
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―Numa perspectiva que considera que as finalidades da educação estão dadas pelas 

exigências profissionais da vida adulta, o currículo se resume a uma questão de 

desenvolvimento, a uma questão técnica‖ (SILVA, 2013, p.24). 

 No entanto, mesmo essa sendo uma ideia ultrapassada, ainda há, atualmente, 

concepções sobre educação que se baseiam no eficientismo social. Basta atentarmos para 

os livros didáticos de língua estrangeira voltados para o ensino de gramática, vocabulário e 

fórmulas frasais descontextualizadas, pensando no seu estrito conhecimento instrumental. 

Os LDs de espanhol, ainda hoje, apresentam visões de língua e metodologias 

descomprometidas com uma formação crítica do estudante, evidenciando um retrocesso às 

ideias que defendem uma educação voltada para as exigências do mercado.           

Além disso, é interessante frisar como a industrialização nos Estados Unidos na 

virada do século XIX para o XX transformou não só a educação, mas toda a organização 

social da época, surgindo, inclusive, uma preocupação com a identidade nacional. A 

urbanização e a consequente formação de grandes metrópoles fizeram desaparecer a 

homogeneidade preservada nas comunidades rurais e comportar imigrantes com suas 

diversas concepções de mundo e comportamentos. Diante dessa possível ameaça aos 

valores da classe média, branca e protestante, considerou-se necessário investir em uma 

educação homogeneizadora para ensinar aos imigrados os comportamentos que deveriam 

ser adotados.   

Seguindo outra visão de educação, o progressivismo, desenvolvido principalmente 

por Dewey, entende que o currículo deve ser elaborado considerando os conceitos de 

inteligência e mudança social. De acordo com essa teoria, o foco deveria ser no aluno, 

buscando promover um ajuste entre seus interesses e a escola, como destaca Lopes e 

Macedo (2011, p.23): 

[...] o progressivismo se constitui como uma teoria curricular única que 

encara a aprendizagem como um processo contínuo e não como uma 

preparação para a vida adulta. O valor imediato das experiências 

curriculares se apresenta como princípio de organização curricular em 

contraposição a uma possível utilização futura.  

 

As autoras complementam que a proposta do currículo de Dewey é, sobretudo, a 

resolução de problemas sociais. Sendo assim, a ideia é que o espaço escolar permita que o 

estudante aja diante dos problemas de forma cooperativa e democrática, estimulando sua 

habilidade e criatividade:  

O currículo compreende três núcleos: as ocupações sociais, os estudos 

naturais e a língua. Os conteúdos – assuntos que se relacionam a 
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problemas de saúde, cidadania e meios de comunicação – deixam de ser o 

foco da formulação curricular, tornando-se uma fonte através da qual os 

alunos podem resolver os problemas que o social lhes coloca. (LOPES; 

MACEDO, 2011, p.23-24) 

  

Um movimento de educadores brasileiros, conhecido como Escola Nova, no final 

do século XIX, trouxe as ideias do progressivismo para o nosso país, que influenciou as 

reformas educacionais nos anos 1920. Seguindo um ideal de ir contra valores estabelecidos 

pela sociedade industrial e tecnológica, os escolanovistas buscam uma participação ativa e 

democrática dos cidadãos na vida política e social, compreendendo que este deve ter 

autonomia para suas próprias escolhas e não seguir convenções ditadas pela necessidade 

econômica.  

No entanto, alguns autores, tais como Saviani (1999), criticam o movimento ao 

afirmar que ele cria uma ilusão de promoção da democracia. Dentre algumas teses que 

desenvolve para criticar categoricamente a Escola Nova, Saviani diz que suas propostas 

educacionais não são acessíveis a todos e acabam por contribuir com a hegemonia da 

classe dominante. A teoria prezava pela democracia, mas ela não era discutida nas escolas, 

somente os privilegiados tinham essa oportunidade: ―[...] tornou possível, ao mesmo 

tempo, o aprimoramento do ensino destinado às elites e o rebaixamento do nível de ensino 

destinado às camadas populares. É nesse sentido que a hegemonia pôde ser recomposta.‖ 

(SAVIANI, 1999, p.63). 

Uma teoria que por muito tempo prevaleceu nas ideias sobre currículo no Brasil foi 

desenvolvida por Tyler, educador norte-americano que produziu seus estudos em meados 

do século XX. O seu modelo tomou como base princípios eficientistas e progressivistas, 

apesar de muitos críticos o considerarem mais próximo daquele, visto suas abordagens 

técnicas. Lopes e Macedo (2011, p. 25) explicam sobre os procedimentos que ele considera 

importante para a formulação do planejamento pedagógico:  

O modelo de Tyler é um procedimento linear e administrativo em quatro 

etapas: definição dos objetivos de ensino; seleção e criação de 

experiências de aprendizagem apropriadas; organização dessas 

experiências de modo a garantir maior eficiência ao processo de ensino; e 

avaliação do currículo.  

 

Sendo assim, Tyler propõe que a eficiência da implementação do currículo seja 

medida pelo rendimento dos alunos, garantindo, assim, a importância do processo 

avaliativo. Esse foi um dos motivos que fez com que suas ideias repercutissem por tantos 

anos nas formas de se pensar o currículo. No entanto, muitas vezes, os insucessos dos 
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estudantes recaíam nas escolas e nos professores, entendendo como um problema de 

execução, visto que esses modelos mais tecnicistas utilizam critérios objetivos e científicos 

e pressupõem a impossibilidade de erros. São, portanto, modelos fechados que permitem a 

suposta participação de professores e alunos na sua formulação, mas que, na sua 

implementação, devem ser respeitados. 

Tais maneiras de conceber o currículo receberam diversas críticas ao longo do 

século XX, ressaltando o seu caráter prescritivo e a concepção de escola como um meio 

para o desenvolvimento econômico do país. De acordo com Lopes e Macedo (2011), a 

escola funciona não só como um local de formação de indivíduos para produzir no 

mercado, mas, também como uma maneira de ensinar às pessoas comportamentos e formas 

de pensar convencionais para a manutenção da hegemonia da classe dominante. Um dos 

principais teóricos que desenvolveu uma perspectiva do currículo baseada nos conceitos de 

hegemonia e ideologia, refutando as ideias anteriores, foi Michael Apple. A teoria 

desenvolvida por ele leva em conta as ideias de Althusser, no que se refere à escola como 

um mecanismo de reprodução das estruturas de classe, como um aparelho ideológico. 

 

 

3.2. As perspectivas críticas do currículo: ideologia, poder e resistência 

 

No Brasil, as ideias de Apple -  teórico educacional norte-americano que publicou 

seu primeiro livro, Ideologia e Currículo, em 1979, e ainda hoje apresenta produções na 

área do currículo – foram trazidas na década de 80, em um momento de redemocratização, 

depois de uma ditadura militar (1964-1985) que valorizava o tecnicismo e a racionalidade 

tyleriana. Nesse processo de reestabelecimento da democracia, a educação reincorporou 

perspectivas marxistas como as proposições de Paulo Freire, que até hoje representa 

indiscutível relevância na literatura mundial, de Dermeval Saviani, que lançou a Pedagogia 

Histórico-Crítica, e de José Carlos Libâneo, que formulou a pedagogia crítico-social dos 

conteúdos. A perspectiva crítica é uma denominação ampla para um conjunto de autores, 

com fundamentações teóricas distintas, mas que se aproximam entre elas pela maneira 

como concebem o conhecimento relacionado aos interesses humanos, a hierarquia de 

classes, à distribuição de poder e à ideologia. Para os teóricos críticos, portanto, o 

conhecimento não é considerado um dado neutro e, por esse motivo, deve ser questionado 

o porquê da escolha da seleção de um saber e não de outro. Esse trabalho se deterá a fazer 
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uma reflexão sobre os estudos de Apple, que se fundamentam nas mesmas bases marxistas 

e, mais a frente, sobre a teoria de Paulo Freire.  

Silva (2013) classifica a teoria de Apple como crítica neomarxista, entendendo que 

ele parte dos trabalhos de Althusser e de Bourdieu – que lançaram as bases para uma 

crítica à educação liberal – para atribuir foco ao currículo e ao conhecimento escolar. Além 

disso, nos Estados Unidos, está fortemente associado à reconceptualização do campo do 

Currículo, que começou nos anos 1970 e se mantém até hoje. De acordo com Lopes e 

Macedo (2011), os reconceptualistas, em geral, associam o seu trabalho intelectual ao 

trabalho político de questionar a ordem social estabelecida e, especificamente no campo 

currículo, se opõem aos enfoques instrumentais e progressistas.  

Apple (2006) parte do princípio de que a educação não é um empreendimento 

neutro e que, por esse motivo, o educador está envolvido em um ato político, mesmo que 

não esteja ciente disso. Compartilhando desse mesmo princípio, esta pesquisa considera 

que o ato de enunciar e, portanto, o de educar envolve diversos signos, que por sua própria 

natureza, estão impregnados de ideologias. O livro didático, como um instrumento de 

educativo, também apresenta concepções ideológicas e, por esse motivo, contribui 

diretamente para a construção de visões sobre o mundo. Ainda, de acordo com o autor:  

[...] as maneiras concretas por que os sistemas estruturais prevalecentes 

[...] – as maneiras fundamentais pelas quais as instituições, as pessoas e 

os modos de produção, distribuição e consumo são organizados e 

controlados – dominam a vida cultural. Isso inclui práticas do cotidiano, 

como as escolas e o ensino e os currículos que adotam. (APPLE, 2006, 

p.36) 

 

Por esse ângulo, Apple argumenta que as escolas contribuem para o controle 

cultural e social, no sentido de legitimar determinados valores da classe dominante e 

permitir ou não o acesso à cultura. Isso se torna evidente quando se pensa sobre o 

conhecimento manifesto – aquele conhecimento explicitado no currículo – e o 

conhecimento oculto – aquele que não aparece no currículo, mas permeia a educação –, 

tanto quanto os princípios de seleção e organização desses conhecimentos e os critérios de 

avaliação para estabelecer o sucesso da aprendizagem. As escolas e os currículos acabam 

por reproduzir e inculcar como naturais alguns valores que colaboram com a manutenção 

de uma sociedade estratificada: 

À medida que aprendemos a entender a maneira pela qual a educação 

atua no setor econômico de uma sociedade, reproduzindo aspectos 

importantes de uma desigualdade, também aprendemos a desvendar uma 

segunda esfera em que a escolarização opera. Não há apenas a 

propriedade econômica; há também a propriedade simbólica – capital 
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cultural –, que as escolas preservam e distribuem. Assim, podemos agora 

começar a entender mais perfeitamente como as instituições de 

preservação e distribuição cultural, como as escolas, criam e recriam 

formas de consciência que permitem a manutenção do controle social 

sem a necessidade de os grupos dominantes terem de apelar a 

mecanismos abertos de dominação. (APPLE, 2006, p.37) 

 

 Dessa maneira, as instituições educativas funcionam como os principais agentes 

para a hegemonia da prática e dos significados da cultura dominante. O autor entende 

como hegemonia um conjunto de práticas, de significados e de valores que são vividos e se 

confirmam como únicos possíveis para a maior parte da população. É uma compreensão de 

mundo que domina a sociedade e se configura como um senso comum absoluto, à qual a 

maioria da população não conseguirá ir além:  

Assim, a hegemonia se refere não à acumulação de significados que estão 

em um nível abstrato de em algum lugar ―da parte superior de nossos 

cérebros‖. Ao contrário, refere-se a um conjunto organizado de 

significados e práticas, ao sistema central, eficaz e dominante de 

significados, valores e ações que são vividos. Precisa ser entendida em 

um nível diferente do que o da ―mera opinião‖ ou da ―manipulação‖. 

(APPLE, 2006, p. 39) 

 

Em vista disso, as escolas funcionam como agentes da distribuição da cultura 

dominante e, além disso, contribuem para criar pessoas que não conseguem ver outras 

possibilidades além do contexto social, econômico e cultural já existente. Isso acontece 

porque são os espaços mais propícios, já que têm um grande poder de convencimento, para 

que os conhecimentos da classe dominante se construam como legítimos, comprovando, 

assim, a sua hegemonia.  

Ainda, Apple recorre à concepção de tradição seletiva
5
, de Raymond Williams, que 

diz respeito às culturas que são absorvidas e registradas de um determinado período 

histórico. Segundo essa teoria, há um fator que conecta a cultura vivida – aquela que é 

conhecida somente por quem viveu na mesma época e lugar – e a cultura registrada – a que 

mais tarde será relatada para as próximas gerações ou para outros lugares. A tradição 

seletiva, portanto, absorve a cultura vivida e determina quais aspectos farão parte e quais 

não farão da cultura registrada, criando um consenso geral acerca da cultura humana de 

uma determinada época.  

De acordo com Apple, falta ao ensino uma ousadia ou algo que estimule os 

estudantes a irem além do que lhes é apresentado. A maioria dos currículos gira em torno 

do que é consensual e não há tentativas de lidar com o conflito: ―é em geral vazio, 

                                                 
5
 Conceito desenvolvido por Raymond Williams, a quem Apple recorre para desenvolver suas teorias acerca 

do campo do currículo. 
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anistórico, parcial e ideologicamente enviesado‖ (APPLE, 2006, p.41). Isso significa que o 

conhecimento organiza-se a partir de fontes elitistas em que o outro não tem voz ou é visto 

de uma perspectiva denegridora, criando um ―consenso falso‖. A própria ideia distorcida 

de um ensino neutro, sem, supostamente, uma posição política contribui para a hegemonia 

– que tenta sustentar-se a partir da ideia falsa de uma única verdade –, visto que o 

conhecimento que está presente nas escolas já é uma escolha realizada a partir de um 

grande universo de conhecimentos disponíveis. A partir disso, podemos dizer que isso vale 

também para o livro didático que silencia determinadas questões necessárias para formação 

cidadã do estudante e não explicita seu posicionamento. Será de interesse desta pesquisa 

observar como o seu discurso contribui para a manutenção da hegemonia, através do que é 

dito ou do não dito.   

O conceito de ideologia para Apple fundamenta-se, principalmente, nas ideias 

desenvolvidas por Gramsci. O filósofo não compreende ideologia como um falseamento da 

realidade ou como negativa, mas como uma construção histórica, mutável e que constitui 

qualquer grupo de indivíduos. Segundo a sua concepção, as ideologias, depois de aceita 

por uma comunidade, tornam-se senso comum, capazes de ditar regras e comportamentos. 

Seguindo por essa perspectiva, entende-se que a opção pelo o que ensinar é uma 

escolha ideológica e, portanto, política, feita seja pela escola, seja pelo professor ou pelos 

autores de livros didáticos, que nunca serão neutros. Ainda, Apple chama a atenção para a 

preocupação com o indivíduo isolado da sociedade, sem situá-lo como ser econômico e 

social, impossibilitando a relação com o coletivo e o conhecimento da sua própria história: 

Os efeitos latentes da absolutização do indivíduo e da definição de nosso 

papel como sendo o de técnicos neutros a serviço do aperfeiçoamento 

fazem com que seja praticamente impossível para os educadores e outros 

desenvolverem uma boa análise da ampla injustiça social e econômica. 

Fazem com que suas práticas curriculares e de ensino sejam 

relativamente impotentes na compreensão da natureza da ordem social de 

que são partes. (APPLE, 2006, p.44) 

 

 É essa falta de consciência do papel social que possibilita a produção de indivíduos 

que ocupem funções econômicas sem questionamentos. A ideia positivista de uma única 

compreensão possível do mundo, assim como a ideia de escolas e de professores como 

participantes ―neutros‖, preserva e distribui um conhecimento que ajuda na manutenção 

das relações políticas, econômicas, sociais e culturais vigentes. De acordo com o autor, 

para que haja mudança e que de fato tenhamos uma sociedade justa é necessário que os 

princípios e ações colaborem estritamente para o benefício dos que estão em situação de 

desvantagem. Isso não é um problema que está perto de ser resolvido, visto que ―exigiria 



90 
 

mais do que um mero ajuste da máquina social, pois implica a reestruturação de 

instituições e uma reformulação fundamental do contrato social que supostamente nos une‖ 

(APPLE, 2006, p.45). Além disso, é preciso que, como educadores, questionemos o que 

antes era tido como inquestionável e que conheçamos de fato nossa história e os 

mecanismos de distribuição cultural na sociedade. 

 De acordo com Apple, a internalização e as regras do senso comum que governam 

a ordem social existente são feitas desde cedo nas escolas. Nelas as ideologias que mantêm 

a estabilidade econômica e cultural são ensinadas às crianças de maneira que elas as 

utilizem a favor de tais interesses. Essa teoria reforça que as escolas são instituições de 

preservação e distribuição cultural. Por conseguinte, fazendo uma forte crítica a teorias 

anteriores, como a de Bobbit, que se inserem na corrente do eficientismo social, a qual 

pensava a formação do aluno para servir à manutenção econômica e desvinculava o 

currículo da história, Apple afirma:  

É o compromisso com a manutenção de um sentido de comunidade, 

baseado na homogeneidade cultural e no consenso de valores, que foi e 

continua sendo um dos principais, embora tácito, legados da área do 

currículo. É uma função engastada na dependência histórica que a área 

tem de procedimentos e técnicas que tomou emprestados das empresas 

corporativas. [...] Podemos ainda constatar, infelizmente, que a retórica 

da ciência e da neutralidade ainda serve mais para ocultar do que para 

revelar. De qualquer forma, não devemos esperar que a área do currículo 

consiga renegar totalmente seu passado. Afinal de contas, [...] as escolas 

funcionam para... ―eles‖. Na educação, como na distribuição desigual de 

bens econômicos e de serviços, quem já tem tende a receber mais. 

(APPLE, 2006, p.120) 

 

Apple trata sobre o currículo baseando-se em Jackson (1968), que o considera 

como ―normas e valores que são implicitamente, mas eficazmente, ensinados nas escolas e 

sobre os quais o professor em geral não fala nas declarações de metas e objetivos‖. 

(APPLE, 2006, p.127) Em outras palavras, essa concepção, comumente conhecida como 

currículo oculto, diz respeito a todo conhecimento que está implícito no currículo tido 

como oficial. É um não dito que atravessa as ideias ou a estrutura desse documento. 

Segundo Silva (2013), a ideia de currículo oculto não se desenvolveu exatamente 

como uma teoria, mas foi bastante disseminada pelos teóricos das perspectivas críticas 

iniciais, tais como Bowles e Gintis, que abordaram essa noção de forma implícita, ao 

afirmar que as relações sociais na escola, mais do que os conteúdos explícitos, são 

responsáveis pela adequação dos estudantes ao comportamento esperado pelo sistema 

capitalista. Nesse sentido, a perspectiva eficientista é a que mais deixa transparecer o 

currículo oculto, visto que ao assumir uma visão do fazer pedagógico como estritamente 
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técnico e científico, oculta a dimensão ideológica existente em sua própria seleção. No 

processo de ensino e aprendizagem há relações de poder e de disputas ideológicas e, ao 

tentar esconder isso, o currículo assume uma determinada posição, que serve aos interesses 

da classe dominante, como acrescentam Lopes e Macedo (2011, p.32): 

É como se qualquer decisão sobre o que e o como ensinar não envolvesse 

disputas ideológicas. A hegemonia dessa visão de currículo elimina um 

importante aspecto do social: a contradição. A crença na harmonia social 

dá advinda é um importante princípio que oculta as relações de poder e as 

desigualdades sociais. Em outras palavras, pode-se dizer que há um 

currículo oculto a todo currículo organizado segundo os moldes 

sistêmicos das perspectivas técnicas.  

 

Mais uma vez, a noção de ideologia de Althusser se evidencia, entendendo que ela 

está presente em qualquer situação prática e principalmente nas relações de poder, que se 

manifestam claramente na escola. Sendo assim, é possível afirmar que o próprio 

silenciamento das questões ideológicas é um posicionamento ideológico, visto que não 

existem discursos neutros, muito menos quando se trata do currículo. Ainda, de acordo 

com Silva (2013), tomando como base a definição funcionalista de currículo oculto, as 

características estruturais da sala de aula e as situações de ensino também educam, como, 

por exemplo, as relações de autoridade, a organização do espaço, a administração do tempo 

e as formas de recompensas e de castigos. Esses ―ensinamentos‖ de regras de distribuição e 

padrões de comportamento são bastante criticados pela perspectiva crítica do currículo, ao 

considerar que sua intenção é moldar os jovens para conformar-se com seu papel 

subalterno na sociedade capitalista, servindo a uma causa antidemocrática: 

Em particular, as crianças das classes operárias aprendem as atitudes 

próprias ao seu papel de subordinação, enquanto as crianças das classes 

proprietárias aprendem os traços sociais apropriados ao seu papel de 

dominação. Numa perspectiva mais ampla, aprendem-se, através do 

currículo oculto, atitudes e valores próprios de outras esferas sociais, 

como, por exemplo, aqueles ligados à nacionalidade. (SILVA, 2013, 

p.79) 

 

Deste modo, além de fixar padrões de comportamento exigidos para a manutenção 

da economia, o currículo oculto também constrói e contribui para fixar identidades, seja de 

gênero, de raça, de sexualidade ou de nacionalidade. Esse será um dos focos desta pesquisa 

que visa entender de que maneira as identidades dos brasileiros e dos não brasileiros são 

construídas, seja por discursos explícitos presentes nos livros didáticos, seja pelo o que está 

silenciado. 
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Sendo assim, Silva (2013) afirma que a noção de currículo oculto cumpre um 

importante papel para o desenvolvimento da teoria crítica, visto que ela desenvolveu a 

percepção de subjetividades que moldam as relações sociais. Muitas ações que passavam 

despercebidas no cotidiano escolar, agora se revelam com a mesma importância que os 

conteúdos ensinados explicitamente nas salas de aula. Apesar das perspectivas pós-

estruturalistas – que serão abordadas mais a frente neste capítulo – já não tomarem esse 

termo como relevante para seus estudos, por não mais considerarem as relações sociais, 

mas sim o que se evidencia no discurso, o currículo oculto foi de grande importância para 

o questionamento das ideias tecnicistas e estruturalistas.  

A noção de currículo oculto vai ao encontro do que Apple argumenta sobre a 

questão do conflito, ao criticar a teoria eficientista do currículo. De acordo com ele, as 

instituições tentam eliminar o conflito por acreditar que pode ser um mal inerente aos 

grupos de pessoas, ao invés de vê-lo como uma força que movimenta a sociedade. Dessa 

maneira, as escolas e os currículos ignoram a sua abordagem como necessária para a 

reflexão e para gerar mudanças e focam nas regras para se viver harmoniosamente na 

coletividade. Esse valor negativo dado ao conflito se deve à legitimação da hegemonia, 

tratada anteriormente, que objetiva manter os valores dominantes: ―Com bastante 

frequência, pinta-se uma realidade social que tacitamente aceita a ‗cooperação feliz‘ como 

normal, se não como a melhor maneira de viver.‖ (APPLE, 2006, p.135). 

Uma educação que enfatiza uma perspectiva conservadora volta-se para a ideia de 

que os indivíduos devem conviver em plena harmonia, conectados em uma relação 

funcional para que haja a perfeita manutenção da sociedade. Os conflitos, portanto, são 

compreendidos como intercorrências que impedem o funcionamento da ordem social. 

Sendo assim, os membros das diversas comunidades devem trabalhar harmoniosamente em 

cooperação – cada um com suas profissões e funções sociais – deixando prevalecer o 

consenso, sem nenhum juízo de valor que prejudique a perfeita ordem:  

O consenso é mais uma vez uma característica pronunciada. Essa 

orientação é também evidente na ênfase implícita que dá aos alunos (e ao 

―homem‖ em geral) como pessoas que transmitem e recebem valores, e 

não como pessoas que criam valores ao longo da maior parte de sua 

experiência escolar. (APPLE, 2006, p. 136) 

 

A partir dessa citação, compreende-se que, na visão de Apple, as escolas que 

seguem a linha eficientista valorizam a formação do aluno como reprodutor e seguidor das 

regras já vigentes que sustentam a hegemonia e desautorizam opiniões e valores que 

possam gerar o dissenso social. De acordo com a pesquisa de Faria (1994), por exemplo, os 
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livros didáticos analisados por ela, ao abordar o trabalho, reproduzem a forma de vida e a 

visão de mundo a que as classes dominantes estão acostumadas e a apresentam às classes 

exploradas como única maneira possível de organização social, fazendo com que as 

crianças, desde cedo, a aceitem como natural. Em sua pesquisa, a autora chegou à 

conclusão de que não há lugar para a tensão entre patrões e empregados ou para greves, e 

quem não se encaixa no padrão pré-estabelecido de trabalho é excluído ou visto como 

preguiçoso. Outro trabalho que também revela o caráter conservador dos livros didáticos é 

o realizado por Grigoletto (2003), que observou nas obras de língua inglesa uma 

predominância de enunciados que apagam a diversidade cultural a fim de promover uma 

harmonização e uma aparente união entre os povos. Mais a frente, nesta pesquisa, será feita 

uma explicitação mais detalhada sobre sua análise.  

Apple (2006) assume a visão de que os conflitos são essenciais para o 

funcionamento da sociedade, já que eles permitem ―a mudança contínua nos elementos e 

na forma básica estrutural da sociedade‖ (APPLE, 2006, p.140). Sendo assim, eles 

contribuem para que os indivíduos permaneçam criativos para gerar mudanças e evitar a 

acomodação das atividades institucionais. No que se refere aos currículos, o teórico 

defende que o enfoque do conflito como uma categoria possibilita que os estudantes 

consigam compreender os mecanismos sociais e econômicos para, assim, propor mudanças 

estruturais: 

O enfoque explícito no conflito como uma categoria legítima de 

conceitualização e como uma dimensão válida e essencial da vida 

coletiva poderia capacitar os alunos a desenvolver uma perspectiva 

política e intelectual mais viável e potente e, a partir da qual, possam 

perceber sua relação com as instituições econômicas e políticas 

existentes. No mínimo, tal perspectiva daria a eles uma melhor 

compreensão das pressuposições ideológicas que atuam na estruturação 

de sua própria atividade. (APPLE, 2006, p.142).  

 

Portanto, com o tratamento do conflito no ensino, há a possibilidade de se reconhecer a 

diversidade de concepções acerca das atividades, as contradições sociais e econômicas e as 

contradições humanas e, dessa forma, é possível alcançar a mudança. 

 Ainda que a teoria de reprodução de Apple constitua ainda hoje grande importância 

no campo do currículo, seus estudos foram, em parte, questionados nos últimos anos. 

Segundo Lopes e Macedo (2011), apesar de o teórico defender a escola como um espaço 

de produção, ela poderia ser feita somente para atender às necessidades do capitalismo. As 

teorias de resistência, por outro lado, propõem que o sujeito se liberte da consciência da 

classe trabalhadora e que ele tenha a possibilidade de mudar sua própria história. 
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De acordo Lopes e Macedo (2011), os movimentos da perspectiva crítica, de 

reprodução e de resistência são questionamentos aos modelos tradicionais que se 

constituíram como uma forte tendência que anunciou um novo contexto social que, dentre 

outras questões, apontavam uma fragilidade na aplicação prática dos currículos. Havia uma 

forte prescrição, mas não se chegava a um consenso de como deveriam ser implementados. 

As autoras citam, como exemplo, que no final dos anos 60 surgiram na Europa e nos 

Estados Unidos o movimento de contracultura, que também ganhou força no Brasil, ainda 

em regime de ditadura militar. Esse movimento diz respeito a uma pedagogia que 

questiona e resiste aos sentidos construídos pela cultura dominante, refutando a dominação 

e a submissão: 

O propósito desses estudos é o de entender a escola como lócus de luta 

por hegemonia e não como reflexo determinado das relações 

hegemônicas e, mais ainda, não como espaço em que a derrota frente a 

essas relações é previamente estabelecida. A escola, por intermédio do 

currículo e da organização do trabalho pedagógico, difunde normas, 

práticas e valores associados à divisão social do trabalho, posicionando 

como marginais os sujeitos das classes desfavorecidas socialmente. Mas 

o faz sem determinismos, na medida em que é também um espaço de 

contestação onde jovens marginalizados manifestam sua resistência aos 

sentidos culturais dominantes. (LOPES; MACEDO, 2011, p.165-166) 

 

Uma das teorias que se enquadram nos movimentos de resistência é a de Paulo 

Freire, um dos principais representantes da matriz fenomenológica. De acordo com ele, o 

currículo deve estar aberto às experiências dos estudantes e defende um conhecimento que 

vá além do que está prescrito e que deve ser dominado. Paulo Freire, considerado um dos 

únicos brasileiros a seguir essa matriz, defende uma pedagogia que se baseie no diálogo, 

entendendo que os sujeitos participantes do processo de ensinar e aprender devem 

participar ativamente da construção do saber. Nessa concepção, a própria organização 

tradicional dos conhecimentos e as relações de hierarquia no espaço escolar devem ser 

deixados de lado para dar lugar à integração das experiências vividas pelos sujeitos 

participantes do planejamento curricular. Conforme o teórico, é assim que a educação 

funciona como prática libertadora:  

[...] para esta concepção como prática da liberdade, a sua dialogicidade 

comece, não quando o educador-educando se encontra com os educando-

educadores em uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele se 

pergunta em torno do que vai dialogar com estes. [...] Para o educador-

educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da 

educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de 

informes a ser depositado nos educandos –, mas a devolução organizada, 

sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe 

entregou de forma desestruturada. (FREIRE, 2018, p.115-116)  
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Pelo reconhecimento que suas obras receberam no Brasil e no exterior, Paulo Freire 

é considerado até hoje o mais importante educador brasileiro, sendo citado constantemente 

como referência de trabalhos que envolvem a educação e como base teórica para 

desenvolvimento de propostas pedagógicas.  Ele é a base da educação popular, que se 

enquadra como um projeto que possibilita a luta dos oprimidos através da sua 

conscientização política e sua consequente libertação. O que torna a proposta de Freire 

revolucionária é o fato de que esse projeto é pensado para ser feito junto com os oprimidos 

e não para eles. Constantemente os educandos são tratados de forma passiva, não pensante 

e somente recebem os conteúdos que lhes são transmitidos. A essa forma de ensinar na 

qual impera a narração de conhecimentos estáticos e depositados, sem nenhuma relação 

significativa com a vida do estudante, o teórico chama de educação bancária: 

Na visão ―bancária‖ da educação, o ―saber‖ é uma doação dos que se 

julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 

manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização 

da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 

segundo a qual esta se encontra sempre no outro. (FREIRE, 2018, p.81) 

  

Paulo Feire defende, por outro lado, uma educação problematizadora e crítica na 

qual o povo participe do processo de ensinar e construa o seu próprio conhecimento, 

partindo do princípio de que os seres humanos são históricos e vivem uma realidade 

concreta em situação de opressão. Os educandos devem participar ativamente de um 

processo que os capacitem politicamente a agir a favor da promoção de sua liberdade. 

Sendo assim, é através do diálogo, do ensino significativo, crítico, contextualizado e ativo 

que os educandos terão a possibilidade de transformar sua própria realidade.    

Podemos entender a partir do que foi dito sobre as teorias críticas do currículo que, 

ao se contraporem às ideias tecnicistas, elas consideram o fazer pedagógico indissociável 

do contexto de vida dos alunos. Mesmo as que concordem em parte com os modelos mais 

tradicionais, tais concepções entendem que se devem levar em conta aspectos sociais tanto 

no planejamento quanto na aplicação do currículo, já que este, segundo Tadeu e Moreira 

(2011), é uma forma institucionalizada de transmitir a cultura de uma sociedade. No 

entanto, a cultura não é vista como algo acabado e estático que está pronta para ser 

transmitida a outras pessoas, mas sim como cambiante e a escola, como um local de 

produção e criação simbólica cultural, em que estão presentes relações de poder. O 

currículo, portanto, deve funcionar como um instrumento para a contestação da hegemonia 

da cultura dominante, como já foi dito anteriormente. 
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3.3. As perspectivas pós-críticas: discurso, representação e cultura   

 

As visões sobre currículo que foram expostas aqui até agora revelam o seu caráter 

multifacetado. Por ser um documento que faz parte do processo de ensinar e age sobre 

diversos aspectos da escola, inclusive sobre os livros didáticos, é esperado que ao longo do 

tempo surjam novas teorias que estejam em consonância com o contexto histórico e 

político de sua época. Atualmente, contamos com perspectivas pós-críticas e pós-

estruturais que consideram o currículo como um artefato social e cultural, entendendo que 

se deve sempre levar em conta suas determinações sociais, sua história e seu contexto de 

produção. Dentre as suas considerações, de acordo com os autores citados anteriormente, 

entende-se que o currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, além de 

produzir determinadas identidades individuais e sociais. Nesse sentido, ele nunca é neutro 

ou atemporal, mas está vinculado a sua história, às organizações da sociedade e da 

educação. Os primeiros estudos pós-estruturais surgiram no final da década de 70, mas só 

começaram a ser mencionados no Brasil a partir dos anos 90, principalmente com as 

traduções e textos de Tomaz Tadeu da Silva. 

Silva (2013) afirma que o pós-estruturalismo é uma continuidade e, ao mesmo 

tempo, uma transformação do estruturalismo. Sendo assim, para compreender melhor esse 

conceito, é importante explicitar o que o pós-estruturalismo desconstrói do estruturalismo e 

o que compartilha com ele. Dentre essas interseções, pode-se citar, por exemplo, a visão de 

linguagem na constituição do social: ―Invertendo a lógica representacional, estruturalistas e 

pós-estruturalistas defendem que a linguagem cria aquilo de que fala ao invés de 

simplesmente nomear o que existe no mundo‖ (LOPES; MACEDO, 2011, p.38). As duas 

perspectivas enfatizam a linguagem como um sistema de significação. No entanto, o 

enfoque que dão a isso se modifica de um a outro: enquanto o estruturalismo compreende a 

construção do significado como fixo – tomemos como exemplo a definição de Saussure de 

língua como sistema de significados independentes do contexto de uso –, o pós-

estruturalismo o considera como fluido, incerto e indeterminado.  

A ideia de estrutura para o movimento anterior é a mesma que se relaciona à 

natureza humana nas ciências, como algo que não pode ser mudado, invariável. A 

concepção de significado e significante proposta pelo estruturalismo, de que um pressupõe 

o outro, e a sua relação arbitrária é abandonada pelo pós-estruturalismo, no sentido de que 
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para esta perspectiva não há sempre um significado correspondente para cada significante, 

ele é flutuante e o seu sentido só é definido dentro de uma formação discursiva e de um 

contexto histórico. É recuperada, portanto, a dimensão diacrônica ignorada pelo 

estruturalismo: 

Não há relações estruturais entre dois significantes, não há relações 

diferenciais fixas entre eles e, portanto, não há significados a eles 

associados. Cada significante remete a outro significante, 

indefinidamente, sendo impossível determinar-lhe um significado; este é 

sempre adiado. Todo significante é, portanto, flutuante e seu sentido 

somente pode ser definido dentro de uma formação discursiva histórica e 

socialmente contingente. (LOPES; MACEDO, 2011, p.40) 

 

 No mesmo sentido, a ideia de sujeito do humanismo defendida pelo estruturalismo 

é fortemente criticada pelo pós-estruturalismo. Para este movimento o sujeito não é 

considerado com uma essência inerente que não pode ser modificada, mas sim como uma 

invenção social, cultural e histórica. Da mesma forma que os sentidos, o sujeito é 

construído socialmente e pelo discurso. É assim, portanto, que será concebida a ideia de 

currículo, como uma produção cultural, como uma prática discursiva e, por esse motivo, 

inacabado, em constante formação: ―O currículo não é um produto de uma luta fora da 

escola para significar o conhecimento legítimo, não é uma parte legitimada da cultura que 

é transposta para a escola, mas é a própria luta pela produção de significado.‖ (LOPES; 

MACEDO, 2011, p.93)  

 Os movimentos pós-estruturais abarcam diversos assuntos que emergem como 

pautas necessárias a serem discutidas atualmente, tais como o multiculturalismo, as 

relações de gênero, o feminismo, a teoria queer e as questões raciais. Considerando os 

objetivos deste trabalho, não serão abordados todos esses temas um a um, mas será feita 

uma explicitação sobre os princípios desse movimento, principalmente no tocante às 

questões de identidades e cultura. 

 O conceito de cultura está profundamente relacionado à educação e ao currículo e 

não se configura como um assunto simples de ser tratado, visto os muitos sentidos que são 

atribuídos a ele. Nas teorias mais tradicionais de currículo, cultura é entendida como única, 

da qual os indivíduos devem ser capazes de partilhar para, assim, conviver 

harmoniosamente. Outro conceito, também tradicional, de cultura é o que diz respeito a um 

repertório de significados: um conjunto de sentidos convencionalmente criados que 

permitem que as pessoas se identifiquem umas com as outras. Nesse sentido, a cultura já 

está pronta e disponível para ser compartilhada entre grupos de indivíduos. Apesar de 

admitirem que existe mais de uma cultura, nem todas são consideradas válidas e legítimas 
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de serem partilhadas. É aí que se coloca em prática a teoria de Raymond Williams, 

explicitada anteriormente, sobre a tradição seletiva: algumas culturas recebem o prestígio e 

outras são rejeitadas e permanecem à margem, muitas vezes, nem sendo chamadas como 

tal. 

 Ao longo da história, com o avanço dos estudos nas áreas de ciências humanas, tais 

conceitos, que compreendem uma cultura universal, foram sendo questionados. Além 

disso, fatos históricos, tais como os avanços tecnológicos – que aproximam os sujeitos no 

tempo e no espaço –, a globalização e os fluxos migratórios, criaram um ambiente 

favorável para um fluxo maior de pessoas entre culturas e, com ele, os conflitos e os 

movimentos sociais que denunciam a exclusão de suas culturas e questionam a existência 

de uma legitimidade. 

 Com os questionamentos dos conceitos tradicionais de cultura, surgiram inúmeros 

estudos e perspectivas sobre a temática e sobre a questão do multiculturalismo, fazendo 

com que se intensificassem as disputas em torno do que ensinar e de como representar as 

diferentes culturas. Nas perspectivas pós-estruturais a cultura deixa de ser vista como um 

repertório compartilhado e passa a ser compreendida como um processo de significação:  

A concepção de cultura como conjunto de sistemas de significação tem 

implicações para a compreensão do que encaramos como 

multiculturalismo da sociedade contemporânea e implica uma revisão da 

própria ideia de que há culturas para entrar em diálogos ou negociação. 

Operando no que seriam zonas de fronteiras, autores pós-coloniais têm 

destacado os fluxos culturais e não as culturas. (LOPES; MACEDO, 

2011, p.186) 

 

As autoras ainda destacam que na medida em que se está acostumado a entender a 

cultura como repertórios nomeados, é preciso desenvolver um processo de superação a 

partir da desconstrução que vem sendo realizado com a discussão de seu aspecto híbrido. 

Essas discussões levam a compreender o currículo, já que ele mesmo é uma produção 

cultural, como uma prática de atribuição de sentidos ou uma enunciação. As posturas que 

negam o multiculturalismo ou que consideram a cultura comum acabam por naturalizar as 

diferenças e a inferioridade de grupos minoritários. Por outro lado, um currículo centrado 

na pluralidade e na multiculturalidade tem como princípios a valorização e a integração 

como forma de alcançar a igualdade social. Sendo assim, serão abordados brevemente aqui 

alguns autores das perspectivas críticas que desenvolveram estudos sobre o 

multiculturalismo a fim de entender de que forma elas contribuem com os estudos pós-

estruturais e, igualmente, a sua relevância para a educação. 
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 Peter McLaren é um dos principais representantes do que é chamado de 

multiculturalismo crítico pelo campo do currículo. Essa teoria leva em consideração a 

ampliação dos fluxos culturais, compreende a cultura como descentrada e defende posturas 

que investiguem a construção de identidade e da diferença em sua historicidade. Além 

disso, McLaren atenta para o papel da linguagem na construção de significados, 

considerando, assim, o caráter discursivo do currículo. Seguindo o mesmo raciocínio, 

Antonio Flavio Moreira compreende que a sociedade é multicultural composta por um 

conjunto de culturas em disputas com relações de forças desiguais. Concorda que as 

práticas sociais envolvem produção de sentidos, mancando, portanto, a centralidade da 

cultura nas discussões sobre currículo, que precisa reconhecer as diferenças e estabelecer o 

diálogo entre elas. 

Outra autora que enfoca a pluralidade cultural na perspectiva crítica do currículo é 

Vera Candau, que rejeita visões essencialistas acerca das identidades e culturas. Porém, 

diferentemente dos autores citados acima, acredita que tanto uma como a outra são 

produções históricas, e não discursivas, entendendo que estão marcadas por interações e 

hibridações que, por sua vez, estão marcadas por relações de poder, preconceitos e 

discriminações: ―Negando tanto a assimilação cultural quanto abordagens que enfatizam a 

diferença, Candau defende a importância de promover, deliberadamente, a relação entre os 

variados grupos culturais como forma de ampliar os laços entre eles.‖ (LOPES; MACEDO, 

2011, p.192) Além disso, a proposta de Candau objetiva, através de uma educação pautada 

na pluralidade cultural, contribuir com a integração e o diálogo entre as culturas e também 

valorizar as culturas das minorias, questionando estereótipos e dando oportunidades de 

êxito escolar para as pessoas pertencentes a esses grupos. As práticas escolares e o 

currículo, portanto, devem estar pautados em dinâmicas que promovam a mudança e o 

questionamento de uma educação monocultural e as escolhas curriculares tradicionais para, 

assim, permitir o empoderamento de grupos minoritários, tanto no ambiente escolar, 

quanto fora dele. 

Sendo assim, as teorias críticas do currículo acerca da cultura, compreendem a 

educação através de um viés histórico e ideológico. No entanto, suas contribuições estão de 

acordo, em certa medida, com as ideias defendidas pelos pós-estruturalistas. O que 

determina os estudos pós-estruturais sobre o currículo, nos quais esta pesquisa se 

fundamenta, e o que os diferencia dos movimentos anteriores, é o foco no uso da 

linguagem. De acordo com Hall (1997), um dos mais importantes representantes dos 

Estudos Culturais, a cultura é o que nos permite interpretar significados. É ela que nos 
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constitui como seres sociais e dão sentidos às nossas ações e às alheias. Sendo assim, toda 

prática social é cultural e faz parte de um sistema de significações.  

Sobre a questão do multiculturalismo, o teórico fala sobre a possibilidade de 

homogeneização desencadeada pelo processo de globalização e progresso tecnológico, por 

facilitarem o contato imediato entre povos e culturas. Segundo Hall (1997), devido ao 

constante acesso às mais diversas culturas e, principalmente, à imposição da ocidental, 

alguns estudiosos apontam para o perigo de uma estandardização e apagamento de 

particularidades locais para dar lugar a uma cultura única – o que chamam de 

McDonaldização do globo. No entanto, ele vai no sentido oposto, entendendo que há 

muitas tendências que não permitem a unificação cultural, visto que, diante da ameaça da 

dominação de uma cultura determinada, surgem novas forças contrapostas que reforçam as 

locais: 

A cultura global necessita da ―diferença‖ para prosperar — mesmo que 

apenas para convertê-la em outro produto cultural para o mercado 

mundial (como, por exemplo, a cozinha étnica). É, portanto, mais 

provável que produza ―simultaneamente‖ novas identificações ―globais‖ 

e novas identificações locais do que uma cultura global uniforme e 

homogênea. O resultado do mix cultural, ou sincretismo, atravessando 

velhas fronteiras, pode não ser a obliteração do velho pelo novo, mas a 

criação de algumas alternativas híbridas, sintetizando elementos de 

ambas, mas não redutíveis a nenhuma delas — como ocorre 

crescentemente nas sociedades multiculturais, culturalmente 

diversificadas, criadas pelas grandes migrações decorrentes de guerras, 

miséria e das dificuldades econômica do final do séc. XX. (HALL, 1997, 

p.3) 

 

 Nesse sentido, a disponibilidade de contato com outras identidades e as constantes 

mudanças e instabilidades culturais, criam movimentos de resistências que ocasionam o 

fechamento ou a criação de novas culturas para fortalecer as identidades de um grupo. As 

imposições do mercado a todo o mundo acabam por fazer ressurgir traços de grupos que se 

pretendia eliminar. É dessa maneira, portanto, que a globalização alcança um efeito 

contrário, pois, ao invés de neutralizar as diferenças, acaba por dar maior visibilidade ao 

multicultural. No entanto, é importante ressaltar que, se por um lado isso é positivo, por 

não permitir que se dissemine a diversidade e a riqueza cultural, por outro pode ser 

negativo, por criar a possibilidade de reações conservadoras retrógradas, como, por 

exemplo, os movimentos ultranacionalistas e anti-imigrantes. Tais reações não recaem 

somente nas relações pessoais, mas também no âmbito político, econômico e educacional, 

gerando uma instituição do ódio e discriminação. 
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 Sendo assim, o processo de globalização desencadeia questões complexas 

relacionadas às culturas, principalmente se pensarmos na revolução cultural na vida 

cotidiana das pessoas comuns. A modernização da indústria e a consequente mudança do 

regime de trabalho desencadeou uma série de transformações nos estilos de vida, fazendo 

com que a cultura ganhasse uma centralidade e não pudesse ser vista mais como uma 

variável sem importância ou secundária. É a partir do que Hall (1997) chama de ―virada 

cultural‖ – definida pelo destaque que a cultura ganha em todas as áreas de estudos – que 

as perspectivas pós-estruturais ganham destaque.  

 Nas abordagens pós-estruturais a linguagem adquire grande importância, pois é ela 

que institui os significados e, portanto, constrói e faz circular os sentidos de tudo o que 

conhecemos e vivenciamos. Sendo assim, todas as relações sociais são constituídas dentro 

desses sistemas de significações da linguagem, isto é, a cultura apresenta inerentemente um 

caráter discursivo. Para Hall, não existe uma preconcepção de quem somos, mas sim uma 

construção na própria linguagem que faz emergir representações com as quais nos 

identificamos. Os significados e as identidades não surgem das coisas em si, mas são 

formadas culturalmente, de maneira discursiva e dialógica: 

[...] a identidade emerge, não tanto de um centro interior, de um ―eu 

verdadeiro e único‖, mas do diálogo entre os conceitos e definições que 

são representados para nós pelos discursos de uma cultura e pelo nosso 

desejo (consciente ou inconsciente) de responder aos apelos feitos por 

estes significados, de sermos interpelados por eles, de assumirmos as 

posições de sujeito construídas para nós por alguns dos discursos sobre a 

―inglesidade‖ — em resumo, de investirmos nossas emoções em uma ou 

outra daquelas imagens, para nos identificarmos. O que denominamos 

―nossas identidades‖ poderia provavelmente ser melhor conceituado 

como as sedimentações através do tempo daquelas diferentes 

identificações ou posições que adotamos e procuramos ―viver‖, como se 

viessem de dentro, mas que, sem dúvida, são ocasionadas por um 

conjunto especial de circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências 

única e peculiarmente nossas, como sujeitos individuais. Nossas 

identidades são, em resumo, formadas culturalmente. (HALL, 1997, p.8) 

  

Dessa forma, Hall afirma que toda prática social tem um caráter discursivo, visto que elas 

dependem do significado para funcionarem e produzir efeitos. É nesse sentido, portanto, 

que o currículo se constitui como cultural. 

 Hall (1997) também destaca que a centralidade da cultura gera um efeito de 

controle. Quanto mais ela se destaca, mais expressivas se tornam as forças que a governam 

e regulam. Sendo assim, à medida que surgem estudos que apontam a multiplicidade 

cultural, a fragmentação das identidades e a diversidade das relações sociais, mais forças 

conservadoras se manifestam com o interesse de reestabelecer um consenso moral, 
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recaindo, obviamente, na educação. Da mesma forma, porém, a cultura também exerce um 

papel regulador. De acordo com Lopes e Macedo (2011), as normas tácitas de conduta e os 

valores convencionais guiam as ações das pessoas, fazendo com que elas ajam, muitas 

vezes, de maneiras previsíveis sem se darem conta. Essas forças de regulação funcionam 

para que as relações sociais não se percam na multiplicidade de sentidos para, assim, 

impedir que os indivíduos sejam diferentes do que se é esperado, operando como uma 

prática de exclusão. No entanto, as autoras consideram que sem essa regulação, as relações 

sociais seriam aleatórias, sem sentidos e, por isso, necessitamos delas: ―[...] tanto a 

regulação da cultura quanto a regulação através da cultura não conseguem podar 

completamente o excesso de sentidos próprio dos sistemas discursivos que constituem a 

cultura. Há sempre sentidos que escapam e que garantem a possibilidade de mudança.‖ 

(LOPES; MACEDO, 2011, p.198) 

 O currículo, para o pós-estruturalismo, é um discurso que constrói sentidos e, 

portanto, uma prática cultural, como já vimos anteriormente. Outra consideração de suma 

importância dessa perspectiva e que vale ressaltar é a linguagem como responsável pela 

construção do mundo – que Silva chama de ―virada linguística‖ – e a rejeição total a 

qualquer essencialismo. No pensamento pós-estrutural o sujeito é totalmente descentrado, 

multifacetado e convive com a instabilidade e provisoriedade dos discursos e das 

realidades produzidas por ele. O próprio sujeito é construído pela linguagem.  

A virada linguística terá também implicações epistemológicas, que principalmente 

culminará com a reconceptualização do currículo. Para Silva (2013), que também segue a 

linha dos Estudos Culturais, o currículo é um domínio de conhecimento do indivíduo 

implicado em estratégias do governo para produzir sujeitos particulares. É, portanto, uma 

tecnologia do governo para a produção de identidades.  

Sendo assim, por ser uma construção social, o currículo não poder ser concebido 

sem levar em conta uma análise das relações de poder que fazem com que se siga uma 

concepção de ensino e não outra, ou seja, que se inclua um tipo de conhecimento e exclua 

outro. O currículo faz parte de um processo de construção social e é preciso que se 

descrevam as diversas formas de conhecimento corporificadas a ele:  

[...] o conhecimento não é uma revelação ou um reflexo da natureza ou da 

realidade, mas o resultado de um processo de criação e de interpretação 

social. Não se separa o conhecimento supostamente mais objetivo das 

Ciências Naturais e o conhecimento supostamente mais interpretativo das 

Ciências Sociais ou das Artes. Todas as formas de conhecimento são 

vistas como o resultado dos aparatos – discursos, práticas, instituições, 
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instrumentos, paradigmas – que fizeram com que fossem construídas 

como tais. (SILVA, 2013, p.135-136) 

 

Dessa forma, Silva (2013) compreende que todos os tipos de conhecimento 

expressam significados que são social e culturalmente construídos, são produtos de 

representações que implicam uma relação assimétrica de poder e buscam influenciar e 

modificar as pessoas. Como já foi dito, portanto, por constituírem o currículo, produzem 

certos tipos de subjetividades e identidades sociais. Indo de encontro à compreensão do 

senso comum, conhecimento não é algo dado, natural, mas sim construído através da 

linguagem, em mundo instável, complexo e atravessado por conflitos. 

Na perspectiva pós-estrutural e pós-colonial o conceito de cultura é redefinido no 

sentido de recusa tanto a substituição da cultura do aluno por outra – geralmente, nas 

visões conservadoras, considerada de mais prestígio – quanto o endeusamento de certas 

culturas, entendendo que não se constituem como coisas, mas como narrativas que se 

constroem dentro de uma relação de poder.  

Por se formarem no interior das culturas, as identidades sociais recebem cada vez 

mais atenção no campo estudos do currículo. Nas perspectivas pós-estruturais, a sua 

presença está marcada pelas políticas que denunciam o currículo que se volta para uma 

única identidade e buscam alternativas para abordar o pertencimento a grupos sociais. 

Segundo Lopes e Macedo (2011), no Brasil, as questões identitárias recebem foco no 

currículo com relação às questões raciais, que envolvem, principalmente, negros e 

indígenas, e aos grupos vistos como minoritários, como o movimento dos sem-terra. 

De acordo com os estudos de Hall, como já vimos no capítulo anterior, não existem 

identidades fixas e não se constituem por si próprias, mas dependem da diferença para a 

sua definição. Sendo assim, um termo não significa nada em si, somente adquire algum 

significado a partir do contraponto com outros termos. Da mesma forma, essas identidades 

só são formadas dentro de um sistema de representação desenvolvido através da 

linguagem: ―As identidades são o resultado de um processo de identificação no qual os 

indivíduos se subjetivam dentro dos discursos culturais.‖ (LOPES; MACEDO, 2011, 

p.224)  

Seguindo esse raciocínio, as identidades devem ser compreendidas como fixações 

de identificações contingentes que ocorrem em circunstâncias próprias e, por esse motivo, 

há sempre sentidos que escapam. Como já foi exposto nesta seção, não é possível, portanto 
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um total controle das identidades ou ao que será ensinado nas escolas, já há uma grande 

proliferação de sentidos em jogo: 

[...] a posição pós-estrutural descentra tão profundamente a identidade 

que a referência à identidade ou mesmo identidades dos sujeitos é 

impossível. O que existe são identificações contingentes estabilizadas em 

formações discursivas históricas e sociais muito específicas. É esse tipo 

de estabilização que está em jogo quando se diz que os significados são 

construídos dentro dos sistemas de significação e que é no contato com as 

representações que os sujeitos constroem suas identidades (LOPES; 

MACEDO, 2011, p.225).    

 

É possível falar, portanto, em identificações provisórias e que não existem como 

estrutura. Podem, assim, modificar-se a depender dos sistemas simbólicos de representação 

a que são submetidas. Um currículo que se preocupe com questões identitárias atuais, 

portanto, deve levar em conta essa provisoriedade e a fragmentação do sujeito e rechaçar 

visões que estabeleçam as identidades como estruturas fixas que, muitas vezes, são um 

meio de hierarquizar culturas e, consequentemente, como meio de exclusão. Mesmo que 

seja difícil que todas identidades estejam igualmente representadas nos materiais didáticos, 

já que ele é o foco desta pesquisa, é importante atentar para as relações de poder 

envolvidas – como já destacaram as perspectivas críticas – e para a multiplicidade de 

representações possíveis. Indo mais além, para os pós-estruturalistas, o currículo deveria 

estar aberto às diferenças, como uma maneira de evitar fixações. 

Apesar de julgar ser impossível conceber um currículo que considere somente as 

diferenças, pois a proliferação incessante de significados impediria os próprios atos de 

significação e interação entre os sujeitos, é necessária a desconstrução dos discursos que 

buscam autorizar ou desautorizar certas identificações. O currículo deve reconhecer a 

cultura como uma prática de enunciação – e não mais como uma coisa – e estar pautado na 

desconstrução de discursos que tentam controlar as diferenças. 

No caso das identidades nacionais, por exemplo, o texto curricular que se volta para 

narrativas que celebram os mitos de origem nacional e que confirmam e reforçam a 

autoridade de uma cultura dominante sobre uma dominada, que muitas vezes é vista como 

exótica, precisam ser revistos como práticas que não cabem mais ao contexto em que 

vivemos. Deve-se, portanto, rejeitar visões estereotipadas e fixas sobre as identidades e 

motivar a desconstrução de hegemonias para assim impedir o fortalecimento de 

representações discriminatórias.  

Mesmo que seja um dos maiores desafios da educação e que, diante do quadro 

político que estamos vivendo, se mostre, cada vez mais, como um trabalho árduo, esta 
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pesquisa está comprometida a buscar uma alternativa para um ensino voltado para a 

inclusão social e a desconstrução de discursos que propaguem ideias preconceituosas que 

circulam no senso comum, que, por vezes, contribuem para a disseminação do ódio – no 

caso nas identidades nacionais, para a xenofobia –, da violência e da exclusão social.  

O próximo capítulo será destinado a apresentar a fundamentação teórica que 

embasará a análise desta pesquisa. Sendo assim, será feita uma explicitação sobre os 

preceitos teóricos de Bakhtin (1992), no que diz respeito, principalmente, aos gêneros 

discursivos e de Maingueneau (2008a, 2008b, 2011) e suas categorias de análise, 

sobretudo, sobre a semântica global.  
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4. GÊNEROS DO DISCURSO E SEMÂNTICA GLOBAL 

 

 

Para que se compreenda em que se baseará a análise dos livros didáticos, serão 

explicitados a seguir os fundamentos teóricos que guiarão a pesquisa. Primeiramente será 

feito um percurso sobre a teoria de Bahktin (1992) no que se refere, principalmente, ao 

dialogismo e aos gêneros do discurso e, em seguida, sobre a Análise do Discurso na 

perspectiva de Maingueneau (2008a, 2008b, 2011), no que se refere, principalmente aos 

planos da semântica global. 

 

 

4.1. Bakhtin e os gêneros do discurso  

 

Os estudos linguísticos desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 1992; 

VOLÓSHINOV, 2009), apontam para o elemento social da língua, totalmente dependente 

do falante, do seu interlocutor e da história. A linguagem apresenta-se, então, com um 

caráter essencialmente dual, ou seja, constituído do verbal e, também, do social. Dessa 

forma, não pode ser estudada fora da sociedade, pois os processos que a constituem são 

histórico-sociais. Além disso, Bakhtin fez uma grande contribuição para a formulação de 

uma teoria do enunciado – que será definido como unidade real da comunicação 

discursiva – entendendo que este se constitui por uma materialidade linguística, o 

enunciado, e pelo contexto da enunciação. Dessa forma, como afirma Brandão (2004), o 

enunciado depende do momento da enunciação para que haja a compreensão semântica de 

qualquer ato de comunicação verbal. 

Ademais, para Bakhtin (2011), a linguagem é uma interação social pelo fato de que 

o outro sempre desempenha um papel ativo e essencial para a constituição do sentido: 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 

ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante 

diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela 



107 
 

forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. (BAKHTIN, 

2011, p.271) 

 

Sendo assim, é possível dizer que os limites de um enunciado dizem respeito à 

alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, Bakhtin (2011) estabelece que todo enunciado 

concreto tem um início e um fim absoluto: antes do seu início há os enunciados de outros 

enunciadores que o antecedem e depois do seu fim há a réplica do seu interlocutor. Dessa 

forma, os sujeitos e seus enunciados alternam-se de maneira a estabelecer uma interação 

em que todos participam ativamente. 

No caso do livro didático, a interação se dá entre os enunciadores-LD
6
 e, 

principalmente, os alunos, com a mediação de professores, que responderão e 

demonstrarão uma posição em relação ao que foi lido ou ouvido. Além disso, por ser 

constituído por unidades de comunicação discursiva o livro didático apresenta uma visão 

de mundo e um estilo que são únicos. Deve-se levar em consideração também a questão da 

conclusibilidade do enunciado – segundo a qual o enunciador diz tudo o que quer dizer em 

um determinado momento ou em determinadas condições – e a possibilidade de ocupar 

uma posição responsiva em relação a ele: 

Em cada enunciado […] abrangemos, interpretamos, sentimos a intenção 

discursiva de discurso ou a vontade discursiva do falante, que determina 

o todo do enunciado, o seu volume e as suas fronteiras. Imaginamos o 

que o falante quer dizer, e com essa idéia verbalizada (como a 

entendemos) é que medimos a conclusibilidade do enunciado. 

(BAKHTIN, 2011, p.281, grifos do autor) 

 

Nesse sentido, o teórico afirma que os ―participantes imediatos da comunicação‖ 

conseguem perceber rapidamente a intenção discursiva do falante, orientando-se pela 

situação de comunicação e pelos enunciados antecedentes. Referente a isso, em um 

enunciado do LD, formulado por um enunciador que firma a sua individualidade e diz tudo 

o que quis dizer em um dado momento, há a possibilidade de resposta imediata do 

coenunciador-aluno (ou professor) que fará suas conclusões e se posicionará. Por 

conseguinte, reforça-se a importância de se analisar a questão da identidade nos livros 

didáticos, pois o aluno manifestará, certamente, uma resposta ao que lhe é apresentado e 

isso, consequentemente, terá alguma relevância para a sua vida social. 

Além disso, para que seja pensada em como traçar a análise, é imprescindível 

considerar outro pressuposto de Bakhtin (2011): o de que todo texto é dialógico. Ou seja, 

                                                 
6
 Denominação criada por Novaes (2014), que está relacionado com os enunciados proferidos pelo próprio 

livro didático, quando este se direciona ao leitor/aluno, seja nos comandos das atividades ou nas explicações 

de conteúdos.  
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de acordo com essa concepção, todo texto dialoga com outros textos que o antecedem. O 

texto entendido como uma materialidade discursiva traz em si outros discursos, ou seja, 

cada enunciado corresponde a outros enunciados ditos anteriormente: ―O texto só tem vida 

contatando com outro texto (contexto)‖ (BAKHTIN, 2011, p.401). O trabalho pretende, 

assim, fazer uma análise dos textos a partir de sua interpretação. Levando isso em conta, 

toda interpretação também é um dialogismo, posto que se terá sempre uma comparação e 

uma interação entre diversos textos: ―Toda interpretação é o correlacionamento de dado 

texto com outros textos.‖ (BAKHTIN, 2011, p.400). 

Para a realização da análise, será necessário atentar para o conceito de gêneros do 

discurso de Bakhtin (2011), uma vez que o objeto analisado é o livro didático, um gênero 

discursivo
7
. Como já foi dito, a língua funciona através de enunciados, concretos e únicos, 

pois são produzidos em um contexto que lhe é específico. Além disso, tais enunciados são 

elaborados dentro de um determinado campo da atividade humana que vão imprimir-lhes 

suas condições próprias de produção, tais como o conteúdo temático, o estilo e a 

construção composicional. Esses três itens estão ligados intrinsecamente a um enunciado e 

lhe são únicos. 

Apesar de cada enunciado ser singular, por outro lado ―cada campo de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados‖ (BAKHTIN, 2011, p.262). 

É dessa forma que o autor conceitua os gêneros do discurso. O livro didático, portanto, faz 

parte de um campo específico e possui características que são próprias a esse gênero, além 

de ser mais ou menos estável na sua estrutura. Nesse sentido, o LD, especialmente o de 

línguas, pode ser considerado um gênero que se alimenta de outros gêneros, ou seja, é um 

gênero discursivo que traz outros gêneros discursivos (primários e secundários) para a sua 

constituição como tal.  

Os gêneros discursivos são infinitos, e isso explica o fato de que as possibilidades 

da atividade humana – que envolvem inevitavelmente a linguagem – serem inesgotáveis. 

Cada campo da atividade humana possui uma série de gêneros discursivos próprios que 

crescem e se modificam à medida que tais campos se desenvolvam e complexifiquem, 

como afirma Bakhtin (2011). A partir dessa infinidade de gêneros e campos de atividades 

humanas se dá a heterogeneidade genérica que impede uma definição geral de seus traços e 

funções. Um gênero, pois, pode ter características que sejam totalmente antagônicas a um 

outro gênero e, por esse motivo, Bakhtin salienta que isso ―torna os traços gerais dos 

                                                 
7
 Apesar de alguns autores, como Marcuschi (2008), não considerar o livro didático como um gênero 

discursivo, este trabalho julga que sim.  
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gêneros discursivos demasiadamente abstratos e vazios‖ (BAKHTIN, 2011, p.262) e uma 

questão difícil de ser estudada. 

O presente trabalho, portanto, não pretende definir de modo geral as características 

dos gêneros discursivos, mas sim entender como se dá o funcionamento do gênero LD 

enquanto enunciado pertencente a um campo de atividade linguística específico.  

Bakhtin, ainda, entende que a individualidade discursiva de um determinado falante 

está constituída basicamente pela interação contínua com os enunciados individuais dos 

outros: 

Em certo sentido, essa experiência pode ser caracterizada como processo 

de assimilação – mais ou menos criador – das palavras do outro (e não 

das palavras da língua). Nosso discurso, isto é, todos os nossos 

enunciados (inclusive as obras criadas) é pleno de palavras dos outros, de 

um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de 

aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem 

consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, 

reelaboramos, e reacentuamos. (BAKHTIN, 2011, p.294-295) 

 

Nesse sentido, o livro didático enquanto um gênero discursivo é constituído por 

enunciados individuais, carrega também diversos discursos, assimilando a expressão 

individual de outros enunciados. Dessa forma, o que é dito no LD pode ser entendido como 

algo que é próprio ao seu tipo genérico ou como um eco do que foi dito anteriormente. Isso 

será de grande relevância para a análise, posto que as palavras não têm um significado em 

si, mas sim os seus sentidos formam-se de acordo com a construção do enunciado, que se 

insere em um contexto específico e mantém relação constante com outros. 

Pode-se dizer também que os enunciados em uma interação estão constantemente 

construídos pela entonação expressiva presente no discurso. A expressividade é inerente a 

um enunciado. Isso significa que não há enunciados neutros, todos são formados por juízos 

de valor e o enunciador, até ao escolher as suas palavras, incorpora a sua expressão e 

opinião acerca do tema que aborda: ―Quando escolhemos as palavras, partimos do 

conjunto projetado do enunciado, e esse conjunto que projetamos e criamos é sempre 

expressivo e é ele que irradia a sua expressão […] a cada palavra que escolhemos.‖ 

(BAKHTIN, 2011, p.291-292). Isso recai, inclusive, no gênero utilizado, pois há 

enunciados e, consequentemente expressividades que são típicas a um gênero. Essa 

questão da expressividade de um enunciado e da sua relação com os gêneros discursivos 

assume grande importância para a análise, em razão de que a escolha dos gêneros que 

aparecem nos livros didáticos analisados pode ter bastante significação com relação à 
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posição do enunciador sobre o assunto tratado – no caso, a visão que se tem dos brasileiros 

e não-brasileiros. 

Além disso, a língua, ao mesmo tempo que apresenta seu elemento verbal, também 

está totalmente atravessada pelo social. Partindo disso, entende-se, pois, que ela é um lugar 

onde se constroem ideologias, já que, vista como dialógica, nela perpassam diversas vozes 

e formas de se ver o mundo. Assim, de acordo com Bakhtin, como assegura Brandão 

(2004), a linguagem é onde a ideologia se manifesta concretamente. 

A seguir serão apresentadas as considerações teóricas da Análise do Discurso de 

Maingueneau relevantes para esta pesquisa. 

 

 

4.2. Maingueneau e a semântica global  

 

O conceito de linguagem da Análise do Discurso de base enunciativa 

(MAINGUENEAU, 2008, 2011) também está intimamente relacionado ao social. Dessa 

forma, tudo o que um falante produz está inserido em um determinado contexto sócio-

histórico, sendo considerado, assim, um enunciado. Ao processo da produção do 

enunciado, chama-se enunciação. Este, portanto, é o ato de enunciar. Logo, enunciado e 

enunciação, ao mesmo tempo que se relacionam, opõem-se, no sentido de que este é 

entendido como o ato de produzir e aquele, como o produto. 

Com base nisso, Maingueneau (2011) propõe-se a analisar os textos enquanto 

enunciados, levando em conta que toda enunciação é assimétrica – o que quer dizer que a 

construção do sentido sobre um determinado enunciado pode não coincidir com as 

intenções e representações do enunciador no ato de sua produção: ―a pessoa que interpreta 

o enunciado reconstrói seu sentido a partir de indicações presentes no enunciado 

produzido, mas nada garante que o que ela reconstrói coincida com as representações do 

enunciador‖ (Maingueneau, 2011, p.20). O autor também aponta para o discurso e suas 

condições de produção, ou seja, a relação com a história coloca-se como marca 

fundamental: 

[…] fora de um contexto, não podemos falar realmente do sentido de um 

enunciado, mas, na melhor das hipóteses, de coerções para que um 

sentido seja atribuído à sequência verbal proferida em uma enunciação 

particular, para que esta se torne um verdadeiro enunciado, assumido em 

um lugar e um momento específicos, por um sujeito que se dirige, numa 

determinada perspectiva, a um ou a vários sujeitos. (MAINGUENEAU, 

2011, p. 20) 
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Maingueneau (2008b), para a definição do que é discurso, parte da 

conceptualização de Foucault, que afirma: ―chamaremos discurso um conjunto de 

enunciados na medida em que eles decorram da mesma formação discursiva [...] ele é 

constituído de um número limitado de enunciados para os quais podemos definir um 

conjunto de condições de existência‖ (FOUCAULT, 1986, p. 135). Em contrapartida, o 

que Foucault chama de discurso, Maingueneau designa de superfície discursiva que, para 

ele, é o conjunto de enunciados formados de acordo com um ―sistema de restrições de boa 

formação semântica‖, que o teórico chama de formação discursiva. 

Ainda, o discurso só se compõe em conjunto com outros discursos. Isso quer dizer 

que o interdiscurso se destaca, no sentido de que quando se estuda um enunciado, o 

analista inevitavelmente leva em conta a relação dele com os discursos que o antecedem e 

o permeiam. É a primazia do interdiscurso sobre o discurso, como confirma Maingueneau 

(2008b, p.21) ao destacar uma interpretação em relação a essa hipótese: 

A interpretação forte exige mais, já que coloca o interdiscurso como o 

espaço de regularidade pertinente, do qual diversos discursos são apenas 

componentes. Em termos de gênese, isso significa que esses últimos não 

se constituem independentemente uns dos outros, para serem, em 

seguida, postos em relação, mas que eles se formam de maneira regulada 

no interior do interdiscurso. Seria a relação interdiscursiva que 

estruturaria a identidade. 

 

A interdiscursividade será um aspecto de suma importância para o 

desenvolvimento desta pesquisa, no que concerne a análise do corpus, pois se acredita que 

todo enunciado está inserido em um contexto histórico e social, influenciado e formado por 

diversos discursos que o rodeiam, e no LD isso não seria diferente. Além disso, como será 

explicitado mais adiante, a interdiscursividade é um dos planos que fazem parte da 

semântica global proposta por Maingueneau (2008b). 

É importante ressaltar também que as relações de poder que se estabelecem no 

discurso é uma questão que deve receber atenção ao analisar livros didáticos, pois eles 

funcionam como um dos principais materiais para o ensino e, também, como um 

importante veículo de ideias e de conceitos relativos à vida social, como já foi dito 

anteriormente. Além disso, a escola é, comumente, o segundo lugar de convívio (depois do 

ambiente familiar) e é um meio repleto de sentidos e, portanto, de discursos. Relacionada a 

isso está a ideia de docilização dos corpos ou disciplinamento (FOUCAULT, 2012), em 

que a escola funciona como um espaço de controle de atividades, pensamentos e relações 

sociais. Para Foucault (2012), os colégios são espaços, igualmente aos quartéis, mais 
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propícios para o desenvolvimento da disciplina dos corpos. Esta exige uma cerca, um lugar 

heterogêneo aos outros e encerrado em si mesmo. Ainda, sobre a referida docilização, o 

autor afirma: 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 

―dóceis‖. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 

econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; 

faz dele por um lado uma ―aptidão‖, uma ―capacidade‖ que ela procura 

aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia 

resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. (FOUCAULT, 

2012, p.133-134) 

 

Considerando que a análise que se pretende fazer neste trabalho se limitará a um 

corpus produzido de acordo com os objetivos da pesquisa, é importante ressaltar a ideia de 

que tais enunciados não estão fechados em uma tipologia específica, levando em conta que 

não há grades tipológicas perfeitamente delimitadas em si, mas sim de que os discursos são 

heterogêneos, estão essencialmente inseridos em uma ―rede de relações constantemente 

abertas‖ (MAINGUENEAU, 2008b, p. 25). Os enunciados que serão estudados tratam-se 

apenas de um recorte, mas pensados sob a perspectiva de que os discursos se 

interrelacionam em todas as direções, criando novos sentidos e, assim, novos discursos.  

Para a realização da pesquisa, torna-se fundamental considerar que um discurso é 

essencialmente heterogêneo e não se encerra em si. Vale neste ponto voltar ao caráter 

dialógico de todo discurso proposto por Bakhtin, já que todos estão em constante relação 

com outros dizeres que o constituem. Não há, portanto, um discurso que não seja um já 

dito, sem marcas do dizer alheio. 

Considerando que o LD de línguas atual é um gênero peculiar por incorporar e 

associar diversos outros gêneros, permite-se dizer que nele sejam possíveis variadas 

situações de comunicação. Ou seja, o momento da enunciação e os diversos efeitos de 

sentido que podem ser construídos se modificam de um gênero a outro, mas não se 

distanciam tanto por todos esses textos de diversos gêneros estarem incorporados a um LD. 

Essa pode ser considerada uma característica especial do LD enquanto gênero discursivo e, 

portanto, é de grande relevância para essa pesquisa. 

Será importante considerar também algumas categorias elaboradas pela AD de 

base enunciativa que dizem respeito à enunciação. Com relação a isso, Maingueneau 

(2011, p.85) aponta: ―Um texto não é um conjunto de signos inertes, mas o rastro deixado 

por um discurso em que a fala é encenada.‖ Nessa concepção, portanto, a cena situa o 

enunciado e o seu momento de enunciação de acordo com o tipo e o gênero de discurso e a 
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cenografia. A cena denominada de englobante, estabelece a que tipo de discurso o 

enunciado pertence – político, religioso, literária, por exemplo – e situa o coenunciador 

para que seja possível construir sentidos.  Já a cena denominada de genérica diz respeito ao 

gênero discursivo ao qual o enunciado pertence. Essa cena merece maior destaque, pois 

sabe-se que o coenunciador lê gêneros e é a partir deles que consegue construir sentidos. 

Será uma preocupação da pesquisa, portanto, observar qual a cena genérica do livro 

didático, posto que nele podem haver diversos gêneros de discurso, como já foi dito 

anteriormente. 

Ainda, de acordo com Maingueneau (2011), o enunciado e a própria situação de 

enunciação estão inseridos em uma determinada cenografia. Esta está relacionada 

diretamente com os efeitos de sentidos produzidos pelo enunciado. É no momento da 

enunciação que o enunciador e o coenunciador constroem uma cenografia que, segundo 

Maingueneau, deve ser concebida mais do que uma simples cena, mas também como um 

processo no qual se desenvolvem diversos efeitos de sentido. Ainda, à cenografia está 

associado o conteúdo do enunciado: 

A –grafia é um processo de inscrição legitimante que traça um círculo: o 

discurso implica certa situação de enunciação, um ethos e um ―código 

linguageiro‖ através dos quais se configura um mundo que, em retorno, 

os valida por sua própria emergência. O ―conteúdo‖ aparece como 

inseparável da cenografia que lhe dá suporte. (MAINGUENEAU, 2008a, 

p.51) 

 

Desse modo, a enunciação constrói a sua própria cena e atribui ao enunciado uma 

legitimação. Apesar de que haja gêneros que apresentam cenografias padronizadas, por se 

estruturarem de forma mais estabilizadas, pode-se afirmar que o livro didático permite 

cenografias mais variadas, exatamente pelo fato de agregar gêneros diversos a sua 

composição. Será um interesse desta pesquisa verificar quais são as cenografias 

apresentadas no LD e de que forma isso contribui com a construção das identidades dos 

brasileiros e dos não brasileiros. 

No tocante à enunciação e a sua cena é de suma importância também abordar o 

étos. Esse termo diz respeito a um ―enunciador encarnado‖, a uma voz discursiva de um 

sujeito que vai além do texto. Dessa forma, para que o enunciado e a sua cena discursiva 

sejam efetivados, faz-se necessária a existência dessa voz, o étos. O texto, portanto, 

―encarna‖ as características do enunciador no próprio ato de enunciação: ―por meio da 

enunciação, revela-se a personalidade do enunciador‖ (MAINGUENEAU, 2011, p.97-98). 
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Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o enunciador constrói o seu enunciado, 

diz o que é e o que não é – porém, isso não significa que o étos esteja explícito no texto. 

Ainda, de acordo com Ducrot (1984 apud MAINGUENEAU, 2011) vários elementos na 

enunciação podem mostrar como se apresenta a pessoa no seu discurso (que pode ser oral 

ou escrito): o tom, as palavras que escolhe, os argumentos, o ritmo, entre outros. 

À noção de étos, Maingueneau (2011) agrega as determinações físicas e psíquicas 

que são atribuídas à personagem do enunciador, através das representações coletivas. No 

texto escrito, com o qual esta pesquisa irá trabalhar, a figura do enunciador assume o papel 

de fiador do que é dito, que é construído através da leitura. A esse fiador são atribuídos um 

caráter e uma corporalidade, constituídos por indícios do texto. O primeiro refere-se ao 

conjunto de traços psicológicos e o segundo à presença corporal, maneira de vestir e 

movimento no espaço social, o que se pode comprovar nas palavras no teórico: 

O ethos implica, com efeito, uma disciplina do corpo apreendido por 

intermédio de um comportamento global. O caráter e a corporalidade do 

fiador provêm de um conjunto difuso de representações sociais 

valorizadas ou desvalorizadas, sobre as quais se apoia a enunciação que, 

por sua vez, pode confirmá-las ou modificá-las. (MAINGUENEAU, 

2011, p.99) 

 

Dito isso, o sentido de um discurso está em total relação com a maneira de dizer 

do enunciador que implica, simultaneamente, com a sua maneira de ser. Dessa forma, o 

enunciador irá persuadir, ou não, o seu coenunciador, que responde, adere ao seu modo de 

ser, ao seu caráter e à sua corporalidade que estão constituídos de valores sociais. A 

imagem que o enunciador atribui a si mesmo, através do seu ato de enunciação, está 

intrinsecamente relacionado, portanto, ao seu contexto social de produção. Isso confirma a 

dependência que um enunciado tem da sua cena de enunciação. 

Com relação ao enunciador e ao coenunciador que serão analisados na pesquisa, é 

importante enfatizar que nos enunciados proferidos pelo enunciador-LD está bem marcado 

a quem se dirige: ao coenunciador-aluno. Sendo assim, ao analisar os enunciados do 

enunciador-LD que se dirigem ao coenunciador-aluno é importante considerar o princípio 

da cooperação, que aparece como uma das principais leis do discurso. De acordo com esse 

princípio, o coenunciador considera que o enunciador respeita certas regras do discurso. 

Ou seja, assim como está claro na denominação, o coenunciador espera que o enunciador 

coopere com o processo de construção de sentido do enunciado. 

Além disso, para a análise discursiva do LD, pode-se considerar também as 

categorias dos subentendidos e dos pressupostos, que estão relacionados à inferência. Em 
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diversos enunciados do livro didático, portanto, haverá certas proposições que não 

precisam ser ditas explicitamente, visto que pode-se esperar que o aluno infira a partir da 

sua competência genérica ou enciclopédica. 

Ainda como relação às leis do discurso, ao tratar da relação entre enunciador-LD 

e coenunciador-aluno, é necessário pensar na questão da ―preservação das faces‖. De 

acordo com Maingueneau, a comunicação verbal é uma relação social e, dessa forma, ―ela 

se submete como tal às regras que costumamos chamar de polidez‖ (2011, p.37). Quando 

alguém dirige a palavra a outro, ele está ―invadindo‖ o seu espaço. Considerando isso, o 

teórico atribui a denominação de ―faces‖, entendendo que todo indivíduo possui duas 

faces, uma negativa e outra positiva. Nas palavras de Maingueneau, a face negativa 

―corresponde ao ‗território‘ de cada um (seu corpo, sua intimidade etc)‖ e a face positiva 

―corresponde à ‗fachada‘ social, à nossa própria imagem valorizante que tentamos 

apresentar aos outros.‖ (2011, p.38). Portanto, de acordo com esse pressuposto de 

Maingueneau (2011), em uma comunicação verbal há pelo menos quatro faces: a face 

positiva e a face negativa de cada interlocutor. A enunciação pode ser um ato que constitui 

uma ameaça ou uma preservação das faces. Como exemplo pode-se citar a ordem – a qual 

aparece constantemente no LD –, que valoriza a face do locutor, mas desvaloriza a do 

interlocutor – gerando uma ameaça e, ao mesmo tempo, uma preservação. 

É evidente, por outro lado, que as leis do discurso adaptam-se às particularidades 

de cada gênero do discurso. Sendo assim, as tais leis aplicam-se ao livro didático 

adequando-se às suas peculiaridades – não se pode dirigir a fala ao aluno de forma 

agressiva em um LD, mas sim dar uma ordem com um tom professoral, por exemplo. 

É importante reforçar, portanto, que os gêneros discursivos determinam as 

situações de comunicação. Dessa forma, o livro didático como tal determina situações de 

comunicação permitidas a partir de suas características específicas. Para mais, 

considerando que o LD é um gênero peculiar por incorporar e associar diversos outros 

gêneros, permite-se dizer que nele sejam possíveis variadas situações de comunicação. Ou 

seja, o momento da enunciação e os diversos efeitos de sentido que podem ser construídos 

se modificam de um gênero a outro, mas não se distanciam tanto por todos esses gêneros 

fazerem parte de um mesmo gênero englobador. Essa pode ser considerada uma 

característica especial do LD enquanto gênero discursivo e, portanto, é de grande 

relevância para esta pesquisa. 

 Como já foi dito, será levada em conta para análise a semântica global (2008), 

focando, [especificamente, os planos do tema, da interdiscursividade e da dêixis 



116 
 

enunciativa. Vale lembrar que Maingueneau (2008b) cita também outros planos, tais como 

a intertextualidade, o ethos e o estatuto do enunciador e do coenunciador, porém, os que 

mais correspondem aos objetivos e que permitem maior diálogo com a nosso tema e objeto 

de análise são os anteriormente citados. Vale ressaltar que a semântica global 

(MAINGUENEAU, 2008) não apreende o discurso privilegiando um ou outro plano do 

enunciado, mas sim integrando-os em uma análise que dê conta de vários aspectos e 

particularidades no que diz respeito ao enunciado e também, à enunciação. Deve-se, 

portanto, considerar a multiplicidade das dimensões do discurso. 

        Por outro lado, o autor não fornece uma padronização para a análise dos 

enunciados. Maingueneau (1995) apresenta alguns planos que podem ser percebidos no 

discurso como uma proposta de análise e que têm a possibilidade de serem isoladas ou 

agregadas outras dimensões, como se pode verificar nas palavras do autor: ―Sua única 

finalidade é ilustrar a variedade das dimensões abarcadas pela perspectiva de uma 

semântica global, e nada impede de isolar outras ou de repartir diferentemente as divisões 

propostas.‖ (MAINGUENEAU, 1995, p. 77). Como este trabalho se deterá a analisar os 

livros didáticos a partir de três planos, serão explicitados neste capítulo apenas estes. 

O primeiro ponto que integra a semântica global a ser abordado na análise é o tema 

de um discurso, entendido pelo autor como aquilo de que um discurso trata. Assim como o 

vocabulário utilizado em um enunciado, o que será analisado não é o tema em si, mas sim 

o tratamento semântico atribuído a ele. Para explicar, Maingueneau utiliza-se das palavras 

de Pêcheux, que afirma que as unidades sintáticas só apresentam sentido dentro de uma 

formação discursiva: 

Uma palavra, uma expressão ou uma proposição não têm um sentido que 

lhes seria próprio, como se estivesse preso a sua literalidade. Ao 

contrário, seu sentido se constitui em cada formação discursiva, nas 

relações que tais palavras, expressões ou proposições mantêm com outras 

palavras, expressões ou proposições da mesma formação discursiva. 

(PÊCHEUX, 1997, p.161) 

 

        Ainda, Maingueneau (1995) explica que se analisados à primeira vista os temas de 

que tratam um enunciado podem não parecer originais, já tratados muitas vezes, inclusive, 

em outros de ideias divergentes. No entanto, se se atenta para o sistema de restrições de um 

discurso, torna-se possível perceber as diferenças temáticas com outros que lhe são 

antagonistas. Essas diferenças se relativizam se considerar dois enunciados que divergem 

sobre um mesmo assunto, visto que, mesmo que cada um pertença a diferentes sistemas de 

restrições semânticas, compartilham, em certa medida, de um mesmo campo discursivo. 
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Assim sendo, não se deve afirmar a total disjunção desses enunciados. Porém, as suas 

divergências tornam-se legítimas ao analisarmos o interior de cada um, pois no sistema de 

restrições de um discurso pode-se perceber que este desenvolve um tema único, que lhe é 

estritamente conferido: ―o sistema de restrições de cada discurso deve poder explicar essas 

divergências significativas, sendo que um tema desenvolvido por um só discurso estará 

logicamente em estrita conformidade com ele.‖ (MAINGUENEAU, 2008b, p.83) 

        Nesse sentido, pode-se afirmar que todos os temas de que um discurso trata estão 

de acordo com o seu sistema de restrições semânticas. A partir disso, Maingueneau (2008) 

faz um esquema que resume a divisão desses temas. Inicialmente, estabelece uma divisão 

em dois subconjuntos: os temas impostos e os temas específicos. Os primeiros são aqueles 

impostos pelo campo discursivo. Já os temas específicos são próprios a um tipo de discurso 

e que estão em relação semântica privilegiada com o sistema de restrições. 

        Os temas impostos se dividem, ainda, em mais dois subconjuntos: temas 

compatíveis e temas incompatíveis. Os primeiros concorrem semanticamente com o 

sistema de restrições, tendo, assim, em certa medida, o mesmo estatuto de um tema 

específico. Já os temas incompatíveis não estão de acordo com o sistema de restrições, mas 

estão, ainda assim, integrados. Dessa forma, por esses temas impostos constituírem um 

discurso pela proposição da sua formação discursiva, pode-se dizer que ela que vai 

determinar as suas especificidades, e não propriamente o tema. Será de interesse desta 

pesquisa, portanto verificar quais são os temas que mais ocorrem nos textos e atividades 

analisadas, revelando-se, assim, como impostos pela formação discursiva do LD de 

espanhol.  

        A interdiscursividade também será o segundo plano analisado nos textos e 

atividades que compõem o recorte desta pesquisa. Com relação à interdiscursividade dos 

enunciados, Maingueneau (2008) a define como a relação de um discurso com outros. 

Nesse sentido, entende-se que todo discurso prevê uma associação com outros enunciados 

que lhe antecedem e o permeiam, ―é um conjunto imenso de outros discursos‖ 

(MAINGUENEAU, 2011, p.24). Como foi dito anteriormente, um discurso só ganha 

sentido ―no interior de um universo de outros discursos‖. E nessa relação que ele traça os 

seus caminhos. O autor ainda assinala que a interdiscursividade é diferenciada e o tipo de 

associação a outros discursos é determinado por cada gênero de discurso: ―O simples fato 

de classificar um discurso dentro de um gênero implica relacioná-lo ao conjunto ilimitado 

dos demais discursos do mesmo gênero.‖ (MAINGUENEAU, 2011, p.56).  
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Sendo assim, se observará para as visões acerca dos brasileiros e não brasileiros que 

suscitam os enunciados presentes nos LDs e que dialogam com discursos que circulam na 

sociedade. Vale ressaltar que, muitas vezes, tais enunciados dialogam com discursos 

estereotipados, advindos do senso comum, que revelam certos preconceitos em relação a 

determinadas identidades culturais, como observado em Silvério (2014). Por esse motivo, 

esta pesquisa estará atenta a possíveis discursos, a fim de compreender a sua relação com o 

gênero livro didático e de que forma isso pode contribuir para o que se entende sobre as 

identidades nacionais. 

O terceiro plano da semântica global a ser analisado neste trabalho é a dêixis 

enunciativa, que representa grande importância para o ato de enunciação. De acordo com 

Maingueneau (2008b), o ato de enunciação pressupõe a instauração de uma dêixis 

espaciotemporal, que os discursos constroem em função de seu próprio universo. Para 

tanto, o teórico salienta: ―Não se trata, pois, dos locais em que foram produzidos os 

enunciados efetivos, tanto mais que o estatuto textual dos enunciadores não coincide com a 

realidade biográfica dos autores‖ (MAINGUENEAU, 2008b, p.88)  

Dessa maneira, a dêixis vai além da data e locais em que os enunciados efetivos 

foram produzidos, mas sim apresentam bastante ligação com o estatuto do enunciador. A 

dêixis enunciativa, portanto, irá instaurar uma enunciação legítima, determinando ―a cena e 

a cronologia que o discurso constrói para autorizar sua própria enunciação‖ 

(MAINGUENEAU, 1995, p.89). Isso quer dizer que a dêixis é também responsável pela 

determinação da legitimidade de um discurso, estando de acordo, logicamente, com as 

restrições da formação discursiva. 

Levando em consideração o gênero analisado e os objetivos desta pesquisa, não 

será considerada para a análise a dêixis enunciativa de tempo, mas somente a de lugar, 

entendendo este plano, ao mostrar o lugar de fala dos enunciadores, pode estabelecer 

sentidos sobre as representações identitárias acerca das nacionalidades, principalmente, no 

que se refere às relações de poder. Com isso, serão observadas marcas nos textos que 

revelam o espaço do ato de enunciação, que algumas vezes podem estar explícitos, e, em 

outras, implícitas nos dêiticos. 

Para que se conheça o trajeto para a realização da pesquisa, no próximo capítulo 

será apresentada a sua metodologia, além do estudo realizado por Grigoletto (2013), que 

serviu de inspiração para a análise.  
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5. TRAJETO DE PESQUISA 

 

 

Para que esta pesquisa fosse realizada, foi preciso decidir sobre a trajetória que nos 

levariam aos nossos objetivos. Como este se trata de um trabalho qualitativo, inserido em 

um campo de estudo subjetivo, a metodologia, que, a princípio, parece um modelo fechado 

a ser seguido, pode ser considerada uma etapa complexa. No entanto, nos inspiramos no 

método da Cartografia (ESCÓSSIA; KASTRUP; PASSOS, 2009), que compreende a 

metodologia sob outra perspectiva: 

A Cartografia como método de pesquisa-intervenção pressupõe uma 

orientação do trabalho do pesquisador que não se faz de modo 

prescritivo, por regras já prontas nem com objetivos previamente 

estabelecidos. No entanto, não se trata de uma ação sem direção, já que a 

cartografia reverte o sentido tradicional de método sem abrir mão da 

orientação do percurso da pesquisa. O desafio é o de realizar uma 

reversão do sentido tradicional de método - não mais um caminhar para 

alcançar metas pré-fixadas (metá-hódos), mas o primado do caminhar que 

traça, no percurso, suas metas. A reversão, então, afirma um hódos-metá. 

A diretriz cartográfica se faz por pistas que orientam o percurso da 

pesquisa sempre considerando os efeitos do processo do pesquisar sobre 

o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados. (PASSOS; 

KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009, p.17) 

 

Além disso, os autores citam que toda pesquisa é uma intervenção, defendendo a 

ideia da inseparabilidade de conhecer e fazer. Sendo assim, entende-se que o método de 

uma pesquisa é um processo, no qual é preciso considerar os seus efeitos sobre o objeto, o 

pesquisador e os resultados. É esse, portanto, o caminho que esta pesquisa seguiu: um ir e 

vir entre o objeto, a teoria e os objetivos, e a sua construção se deu de maneira processual, 

sem se prender a uma regra preestabelecida, construindo sua própria metodologia. 

Dessa forma, a metodologia começa com a escolha do objeto de pesquisa. Como 

em Silvério (2014) foram analisadas questões identitárias presentes no livro didático, 

decidiu-se continuar com o mesmo tema na pesquisa de Doutorado, entendendo que a 

identidade é um assunto que permite diversas possibilidades de estudos, que podem foram 

aprofundados na tese. Mais especificamente, elegeu-se trabalhar com as representações dos 
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brasileiros e dos não brasileiros nos LDs de espanhol, por entender que os materiais de 

língua estrangeira são os mais propícios para que as relações entre culturas e a pluralidade 

identitária seja explorada.  

A partir disso, foi preciso estabelecer com que obras trabalhar. Como sou 

professora do ensino médio e, sendo assim, por conhecer melhor seus objetivos e 

particularidades, além de já ter trabalhado com algumas coleções didáticas em minha 

atividade docente, optamos por analisar os LDs destinados a essa etapa de ensino. A fim de 

fazer uma análise comparativa, pretende-se observar como se dá a construção das 

representações identitárias das diferentes culturas relacionadas às nacionalidades em 

coleções voltadas para o Ensino Médio aprovadas pelo PNLD 2012, PNLD 2015 e PNLD 

2018. 

Após isso, foi preciso pensar em como fazer o recorte para que o corpus da 

análise fosse construído de acordo com os objetivos da pesquisa. Em Silvério (2014) foi 

feito, inicialmente, um levantamento de quantas vezes aparecia alguma referência ao tema 

estudado – ao Brasil e aos brasileiros, portanto, no que abrange toda sua cultura, política, 

história e geografia. Dessa forma, seria possível saber a quantidade de ocorrências do tema, 

facilitando o trabalho de construção do recorte final. Seguindo essa mesma linha 

metodológica, para a presente pesquisa, seguimos um caminho parecido. Primeiramente, 

fizemos um levantamento das ocorrências de textos, verbais e não verbais, e de atividades 

que se referem à diversidade cultural e à convivência entre brasileiros e não brasileiros. 

Marcamos, assim, todas as vezes em que havia a menção às nacionalidades, mesmo que 

fosse apenas pelo uso de gentilícios em frases descontextualizadas, além de imagens que 

poderiam remeter ao tema. Além disso, colocamos especial atenção a unidades e capítulos 

que se destinavam a abordar especificamente os temas das identidades, da 

diversidade/pluralidade cultural e da convivência com o outro. Esse primeiro levantamento 

nos permitiu compreender os tipos de enunciados trazidos pelos livros, além de uma 

primeira impressão com relação ao tratamento das identidades. 

Observou-se que algumas coleções apresentavam, em quase toda sua totalidade, 

textos criados para fins didáticos, que são aqueles que não circulam socialmente, feitos 

especificamente para uso do LD, como é o caso de Enlaces (2010; 2013) e Síntesis (2010). 

Por outro lado, as outras coleções – El arte de leer español (2010), Cercanía (2013; 2016), 

Confluencia (2016) e Sentidos en lengua española (2016) – não apresentam qualquer texto 

dessa natureza, mas somente aqueles que estão presentes em outras esferas e suportes de 

comunicação. Esse foi um dado relevante para a nossa análise, visto que é mais provável 
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que textos criados para fins didáticos, tragam mais marcas do discurso do próprio livro 

didático relativo às representações identitárias que, muitas vezes, podem ter simplificações 

de questões sociais complexas. 

A partir disso, optou-se por analisar, principalmente, textos e atividades que 

estabeleciam uma relação entre as diversas identidades nacionais. Além disso, deu-se 

importância também, sobretudo na seção que se destina a analisar a dêixis enunciativa, aos 

enunciados do enunciador-LD. 

Sendo assim, dividiu-se a análise em três partes. A primeira observa quais os 

temas que mais ocorrem nas coleções, para que se estabeleça uma relação entre o que elas 

apresentam e como contribuem para a construção de uma determinada imagem sobre os 

brasileiros e não brasileiros. A segunda refere-se à interdiscursividade, ao diálogo dos 

discursos presentes nessas coleções com os que circulam na sociedade. E, por fim, a 

terceira parte revela a dêixis enunciativa de espaço presentes nos enunciados dos LDs, que 

podem gerar sentidos com relação a quem é dada à voz e às relações de poder.  

Como se saber, a análise do corpus foi realizada, principalmente, a partir das 

considerações teóricas de Bakhtin (2011) e das categorias discursivas de Maingueneau 

(2008). As categorias utilizadas, referentes aos planos sugeridos pela semântica global 

(MAINGUENEAU, 2008), já citadas, por considerar que atendem melhor às 

peculiaridades dos enunciados e aos objetivos. 

Como já foi dito anteriormente, será tomada como inspiração para a análise a 

análise realizada por Grigoletto (2003), que também teve como tema as identidades de 

brasileiros e não brasileiros no livro didático de língua estrangeira. Apesar de analisar 

coleções de inglês, que apresentam particularidades distintas do espanhol, a pesquisadora 

utilizou uma metodologia que está de acordo com os interesses da presente pesquisa. Dessa 

maneira, para que fique claro a sua metodologia, será descrito a seguir no que se consiste o 

seu trabalho. 

Grigoletto (2003) propõe uma metodologia que analisa as representações sobre o 

brasileiro, o estrangeiro e a língua inglesa nos livros didáticos de inglês, verificando de que 

forma são construídos e veiculados nesses instrumentos de ensino. Dessa forma a autora 

observou o modo de funcionamento do discurso nos LDs e refletiu sobre as implicações 

das representações culturais para a construção das identidades dos alunos. Foram 

analisados livros destinados a alunos brasileiros de escolas, assim como se propõe na 

presente pesquisa, ressaltando que era esperado que tais coleções realizassem comparações 
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entre as culturas de outros países e as manifestações nacionais, construindo, assim, um 

lugar discursivo para o brasileiro. 

No entanto, apesar se serem feitas constantes alusões à cultura brasileira e de haver 

textos que supõem uma diversidade, apresentando-se em gêneros diversos, as coleções 

constroem uma ideia de unidade ao apagar as diferenças identitárias. Essa tentativa de 

construção de uma identidade única se dá a partir do cruzamento de discursos 

(interdiscursividade) que levam a compreender o brasileiro com uma identidade baseada, 

basicamente, em estereótipos. 

O primeiro ponto em que toca Grigoletto é a questão da idealização, apresentando 

representações de sujeitos que vivem e convivem em plena harmonia, apagando as 

possíveis imperfeições. Nessa idealização do ser, não há qualquer tipo de diversidade e, 

muito menos, conflitos e, assim, a negação das diferenças culturais e sociais. A cultura não 

brasileira, por exemplo, é representada como sendo homogênea, prevalecendo a norte-

americana. Todas as pessoas mostram-se, portanto, portadoras dos mesmos hábitos e 

convivem harmoniosamente, sem conflitos de qualquer tipo. As representações dos 

brasileiros e do Brasil, por sua vez, são baseadas em senso comum, através de imagens que 

consideram a cordialidade, a beleza das mulheres e das paisagens. Essa visão essencialista 

do nosso país já foi apontada em Silvério (2014), em que se observou essa mesma 

tendência em LDs de espanhol, podendo dizer, inclusive, que se configuram como temas 

impostos (MAINGUENEAU, 2008) pelo gênero livro didático de língua estrangeira os 

brasileiros como cordiais e o Brasil como um país de belezas naturais. Com a relação a 

essa homogeneização das identidades, é possível fazer uma relação com o que diz Hall 

(2016) acerca da tentativa de fixação dos significados. Segundo ele não existem 

significados únicos e verdadeiros e não há como mantê-lo fixo. Porém a tentativa de sua 

fixação é um trabalho de prática representacional que, dentre as variadas possibilidades de 

significação tenta privilegiar uma apenas. Sendo assim, surgem imaginários como o 

―certo‖ e o ―errado‖, por exemplo, gerando preconceitos.   

Dessa forma, os LDs não apresentam um lugar específico para o brasileiro, mas sim 

o colocam sempre em contato com o estrangeiro e seguindo os mesmos costumes, 

construindo o sentido de que todos somos iguais. Porém, ao mesmo tempo em que nega as 

diferenças, as especificidades dos brasileiros, o LD constrói o sentido de que o modelo a 

ser seguido é o do estrangeiro, protagonista dos textos expressos em língua estrangeira. Os 

brasileiros, por sua vez, surgem como um coenunciadores gentis, que seguem a cultura do 

outro, superior à deles, como deixa claro Grigolleto: 
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Mas por que, então, se marca a igualdade? Por que é preciso explicitá-la, 

falar dela no livro didático? Tal necessidade de explicitação mostra o seu 

contrário, pois aí funciona o mecanismo de denegação. Ao enunciar a 

igualdade e, assim, negar a diferença, o discurso denega essa mesma 

igualdade. A enunciação da igualdade tenta abafar o sentido que está na 

base da cadeia significativa: a diferença e a superioridade do outro (o 

estrangeiro), apresentado como um ―modelo‖ para o brasileiro. 

(GRIGOLETTO, 2003, p. 156)   

 

A análise realizada por Grigoletto (2003) também observou que não há diferenças 

com relação aos personagens apresentados nos textos. Todos têm os mesmo costumes, os 

mesmo valores e as mesmas preocupações sociais. Os personagens brasileiros não 

pertencem a um espaço social específico, mas sim está sempre em contato com o não 

brasileiro e integrado à sociedade, na maioria das vezes, americana. A língua estrangeira, 

da mesma forma, ajuda a efetivar a negação das diferenças, podendo ser considerada um 

―traço de união‖, que faz com que as distintas culturas se encontram e se homogeneízam:  

A língua apresenta-se como a língua da união e do congraçamento entre 

povos e culturas e como bem comum que está acima de distinções de 

raça, classe social ou cultura. No livro didático, ela aparece como língua 

homogênea e una, pois todos os falantes nativos empregam a mesma 

variante linguística e os estrangeiros expressam-se sem nenhuma marca 

de ―estrangeiridade‖. (GRIGOLETTO, 2003, p. 358)  

 

Peruchi e Coracini (2003) afirmam que o discurso publicitário – predominantes nos 

LDs analisados por Grigoletto – gera um imaginário no aluno de admiração à cultura da 

língua estrangeira, que sempre a mostra em panfletos de viagens de forma idealizada, sem 

qualquer tipo de problemas sociais, políticos, históricos ou econômicos. Por outro lado, o 

aluno brasileiro conhece bem o seu entorno e, consequentemente, os problemas do Brasil. 

Dessa forma, o país do estrangeiro é colocado em contraste com o nosso, levando a 

entender que a cultura do outro é melhor, superior e gerando o desejo de colocar-se no seu 

lugar. Isso quer dizer que a ausência de propostas que favorecem a reflexão, o 

questionamento e a discussão acerca das identidades faz com que sejam criadas 

concepções distorcidas sobre sua cultura e a do estrangeiro, levando ―a uma recusa da 

própria cultura, reforçada por uma admiração sem limites pelo país do outro, ou a uma 

revolta inconsciente e improdutiva‖ (PERUCHI; CORACINI, 2003, p. 377).   

    Segundo a autora, o discurso didático-pedagógico e, consequentemente, o do LD 

estão atravessados pelo discurso colonial. Isto é, a cultura e a língua do estrangeiro é 

apresentada como benéfica, como um modelo a ser seguido pelo brasileiro, o ―colonizado‖. 

Além disso, a língua estrangeira é idealizada, neutra e transparente. Não há nenhuma ideia 

que a relacione a alguma ideologia ou à construção de sentidos através língua. O aluno, 
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assim, não é levado a refletir sobre a língua adicional e, tampouco, sobre a sua própria 

língua. Nesse sentido, a pesquisa realizada por Grigoletto (2003) conclui que o LD 

homogeneíza e uniformiza as representações culturais, compreendendo a identidade como 

algo fixo, natural e imutável.   

A visão essencialista considera a identidade como uma essência que deve ser 

apenas descrita e não como um processo de significação que deve ser analisado e 

questionado. A autora acredita que se as identidades e as diferenças fossem entendidas 

como relações sociais, assim como propõem os estudos pós-estruturalistas de Silva (2011) 

e de Hall (2011), os LDs poderiam funcionar como instrumentos de problematização 

acerca das construções identitárias. Apresentando uma visão reducionista das identidades o 

LD acaba por transmitir e reforçar preconceitos que surgem exatamente de estereótipos 

formados pela crença de que todos devem ser iguais, excluindo o diferente. Dessa forma, o 

LD contribui para o entendimento de que o aluno deve identificar-se com esse discurso de 

uniformização das relações sociais: 

Pelo modo de funcionamento dos discursos que o atravessam, o livro 

didático propõe ao aluno identifica-se com o discurso da igualdade, da 

neutralidade e da convivência harmônica, como condição para exercer 

seu papel de bom aprendiz e bom cidadão. E, de forma geral, o aluno tem 

de se ―encaixar‖ na realidade da outra cultura, em vez de olhá-la 

contrastivamente. Isso porque é raro encontrar nos livros a construção de 

um lugar discursivo para o aluno brasileiro. Quase não se pensa a língua 

estrangeira e seu aprendizado a partir do lugar do brasileiro, perspectiva 

essa que facilitaria a reflexão sobre contrastes e semelhanças entre os 

povos e as línguas. (GRIGOLETTO, 2003, p. 360) 

 

A presente pesquisa inspira-se, assim, na metodologia adotada por Grigoletto 

(2003) por ela tratar das identidades a partir das diferenças nos LDs. Em parte, a análise 

atentou para o contato entre as culturas que, muitas vezes, é apresentada de forma 

estereotipada, remetendo a um convívio harmonioso. Nesse sentido, pretendeu-se verificar 

nos LDs como se dão as diferenças entre os povos e de que forma isso colabora com a 

construção de sentidos acerca das identidades. 

A partir disso, a próxima seção apresentará a análise do recorte selecionado a partir 

das coleções de livros didáticos de língua espanhola aprovadas pelo PNLD 2012, 2015 e 

2018. 
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6. COLEÇÕES EM ANÁLISE 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas e descritas as obras analisadas nesta pesquisa, no 

que se referem às suas características, organizações físicas e perspectivas teórico-

metodológicas que adotam. O objetivo, portanto, é situar o leitor sobre o corpus para que, 

durante a análise, seja mais fácil reconhecer as seções e subseções que serão mencionadas. 

A apresentação de cada coleção se dará de forma cronológica, partindo, portanto, das obras 

aprovadas pelo PNLD 2012, seguidas das aprovadas pelo PNLD 2015 e, finalmente, pelo 

PNLD 2018. De cada coleção será analisado o Manual do Professor, por julgar que ele é 

mais completo, por conter sugestões de respostas às atividades e comentários ao longo dos 

livros.  

Também será apresentada uma análise prévia sobre como cada coleção compreende 

a língua e a educação linguística a partir do que afirmam no Manual do Professor. Assim, 

no capítulo 7, será possível contrastar a proposta com o que de fato é realizado no Livro do 

Aluno.  

 

 

6.1. Síntesis (2010) 

 

 A coleção Síntesis – curso de lengua española, escrita por Ivan Martin – Doutor em 

Letras e professor da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – e publicada pela 

Editora Ática, foi selecionada pelo PNLD 2012, primeiro edital que incluiu as disciplinas 

de Línguas Estrangeiras Modernas – Inglês e Espanhol para o Ensino Médio
8
. Assim como 

exigido pelo edital para as obras de LEM, a coleção conta com três volumes de Livro do 

Aluno e três de Manual do Professor, correspondentes aos três anos do Ensino Médio. 

Todos os três volumes do Livro do Aluno contam com 184 páginas cada um, alé de um CD 

                                                 
8
 O PNLD 2011 já incluía línguas estrangeiras (espanhol e inglês), mas era voltado para os anos finais do 

Ensino Fundamental. 
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de áudio para a realização das atividades de compreensão auditiva. O MP apresenta, ainda, 

um material destinado aos docentes ao final de cada livro, com 64 páginas no primeiro 

volume e 48 nos segundo e no terceiro. As capas de cada volume apresentam fundos que 

remetem a uma pedra de mármore e as imagens de flores que aparecem representadas em 

formas e cores diferentes em cada livro – o primeiro ilustra uma flor em tons lilás e rosa, o 

segundo, em tons vermelho e amarelo e o terceiro, em tons azul e verde –, além dos 

números que identificam os três anos (figuras 1, 2 e 3). A contracapa faz uma breve 

descrição da formação e atuação do autor da coleção: ―Doutor em Letras pela Universidade 

de São Paulo (USP) e professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)‖. 

 

Figura 1 - Síntesis, 2010, vol.1, capa 

 
Figura 2 - Síntesis, 2010, vol.2, capa 
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Figura 3 - Síntesis, 2010, vol.3, capa 

 

 Após a capa e a contracapa, os livros contam com uma apresentação que expõe os 

objetivos e a estrutura da coleção. Nela, o autor deixa explícito que está voltada para 

jovens brasileiros e que seu objetivo é servir de apoio a professores e alunos no estudo do 

idioma espanhol acrescetando que ―conocer otra lengua es mucho más que aprender 

estructuras gramaticales y comunicativas: es disponerse al contacto con culturas de otros 

pueblos, con otros modos de pensar, de vivir y de expresarse‖ (MARTIN, 2010a, p.3). 

Completa afirmando que a obra tem a intenção de despertar o interesse pelo mundo 

hispânico e por suas variadas manifestações culturais, além de destacar a importância da 

aprendizagem da língua espanhola mediada por produções artístico-culturais. 

 Ao tratar da estrutura da coleção, o autor adianta que cada volume apresenta oito 

capítulos compostos por textos de ―distintos géneros, producidos em distintos países‖, 

pensando na compreensão sobre variedade linguística: 

Se espera que el intenso contacto del estudiante con manifestaciones 

discursivas originales en lengua española – textos literarios, reportajes 

periodísticos, avisos de publicidad, cómics, canciones, etc. – pueda 

contribuir efectivamente al aprendizaje de algo de la variedad lingüística 

que caracteriza el idioma. (MARTIN, 2010a, p.3) 

    

Para a elaboração das atividades, afirma que se levou em conta a proximidade 

linguística entre o português e o espanhol e a variedade cultural dos países em que é língua 

oficial. Ao final de sua apresentação, acrescenta: 

Esperamos que esta obra didáctica sirva para que estudiantes brasileños 

puedan asimilar las estructuras gramaticales y comunicativas del idioma 
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castellano y, a través del contacto con la variedad cultural de los pueblos 

hablantes del español, se identifiquen con lo universal y aprendan, cada 

vez más, a respetar lo diferente. (MARTIN, 2010a, p.3)  

 

A partir disso, pode-se compreender que uma das principais intenções da coleção é 

fazer uma comparação com o português e o espanhol, além de promover o contato do 

estudante brasileiro com outras culturas, incentivando, assim, o respeito ao que é diferente. 

 Logo após, segue-se o sumário, que expõe a organização do volume. Diferente das 

outras coleções analisadas neste trabalho, Síntesis está dividida em oito capítulos, cada um 

abordando temas distintos, baseados, principalmente, em questões linguísticas. Aí já 

encontramos uma contradição com a apresentação, visto que é afirmado pela obra, como 

acabamos de ver, que aprender uma língua vai além de ―estruturas gramaticais e 

comunicativas‖, mas os volumes organizam-se destacando tais conteúdos, como veremos 

adiante. Antes de iniciar o primeiro capítulo, cada volume conta com uma página de 

abertura, que apresenta algumas perguntas com o fim de motivar a realização das 

atividades propostas. De acordo com a coleção, espera-se que no decorrer do ano o 

estudante esteja apto a respondê-las. Essas perguntas são seguidas de um pequeno texto 

que se dirige ao estudante para explicar o que será trabalhado no volume. Seguem as 

páginas de abertura de cada volume (figuras 4 a 9):   
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Figura 4 - Síntesis (2010), vol.1, p.5 
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Figura 5 - Síntesis (2010), vol.1, p.6 
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Figura 6 - Síntesis (2010), vol.3, p.5 
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Figura 7 - Síntesis (2010), vol.2, p.6 
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Figura 8 - Síntesis (2010), vol.3, p.5 
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Figura 9 - Síntesis (2010), vol.3, p.6 

 

A partir do que foi visto acima, entende-se que cada livro apresenta capítulos que se 

relacionam tematicamente entre si a fim de abordar assuntos que os englobam. Como está 

explícito na página de abertura, o primeiro volume afirma focar nas ―situações de 

comunicação‖ do cotidiano dos estudantes, o segundo na interação com o outro, com o 

espaço e com o tempo e o terceiro nas suas expectativas e anseios com relação a sua vida 

social e ao mundo.  

No caso específico do primeiro volume, ainda antes do primeiro capítulo, há uma 

introdução, que, segundo o MP, tem o objetivo de apresentar ―algumas informações sobre 

a língua espanhola e sobre os povos falantes do idioma‖ (MARTIN, 2010b, p.3). Ainda, de 

acordo com o MP, essa seção visa a possibilitar o conhecimento da existência das variantes 
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linguísticas e da importância cultural dos diversos países em que o espanhol é língua 

oficial, para, assim, ―promover uma postura respeitosa, que sempre deve ser adotada 

quando nos dispomos a estudar a língua de outros povos‖ (MARTIN, 2010b, p.3). Sendo 

assim, apresentam-se, em gráficos, números que equivalem à quantidade de pessoas que 

falam o espanhol no mundo em comparação à de falantes de outras línguas e, também, à 

população de cada país que tem o espanhol como língua oficial; um mapa que localiza tais 

países; um breve texto que esclarece sobre a variedade de gêneros textuais presentes na 

coleção; outro que trata da variedade linguística, apresentando, com o auxílio do CD de 

áudio, o poema La luna, de Eduardo Galeano, lido por três pessoas de nacionalidades 

diferentes e, ao final, um quadro que traz as peculiaridades da pronúncia de alguns 

fonemas.  

Quase todos os capítulos intitulam-se a partir de perguntas, que remetem aos 

conteúdos linguísticos que serão abordados. Os títulos dos capítulos e, entre parêntesis, os 

conteúdos listados no sumário de cada volume são os seguintes: 

Volume 1 

Capítulo 1: ¿Quién soy? (presentaciones; nacionalidades; saludos; ser, 

llamarse, vivir y tener; interrogativos; letras y sonidos del español; “Caminos 

de alta fiesta”).  

Capítulo 2: ¿Quién es? (tratamiento formal e informal; expresión de cortesía; 

presente de indicativo; tú y usted; voseo; “Cómo hacer una hoja de vida”; “Las 

poderosas sutilezas de tú y usted”).   

Capítulo 3: ¿Qué hacemos? (rutina; días de la semana; horas; presente de 

indicativo relacionado a la rutina; cardinales y ordinales; “La noche de Baio”; 

“En un pequeño pueblo somalí”).  

Capítulo 4: ¿Cómo consumir con responsabilidad? (consumo; establecimientos 

comerciales; diccionarios; artículos; contracciones; “¿Quién dijo que lo que 

más nerviosa te pone del supermercado son los precios...?”; “El consumo 

responsable”).  

Capítulo 5: ¿Qué te gusta? (comida; gustar; “Los internautas le preguntan a 

Santi Santamaría”; “El derecho a la comida”). 

Capítulo 6: ¿Somos lo que llevamos? (ropa y vestuario; descripción; género y 

número; preferir y llevar; “Hacerte estar de moda”; “Ropa ecológica”). 

Capítulo 7: ¿Cómo es tu familia? (familia; expresiones idiomáticas; posesivos; 

“Ah, los hijos”; “En la playa con el hijo del novio de mi madre”).  

Capítulo 8: ¿Dónde vive la gente? (viviendas; expresiones de localización; 

demonstrativos; “Cuentecillo policíaco”; “Cinco pasos para un hogar más 

ecológico”).  

 

Volume 2 

Capítulo 1: ¿Cómo es la ciudad donde vives? (la ciudad; expresiones para 

caracterizar lugares; expresiones de localización; conjunciones de 

coordinación; indefinidos; “Viajes”; “Ciudad y ciudadanos del siglo XXI”). 

Capítulo 2: ¿Cuáles son tus derechos y deberes? (expresar opinión; dichos y 

frases hechas; presente de indicativo; entrevista con Sebastião Salgado; 

“Declaración de los Derechos de los Niños y Adolescentes”; “Derechos y 

deberes de los jóvenes”).  
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Capítulo 3: ¿Vamos de viaje? (vocabulario de viaje; medios de transporte; 

perífrasis de futuro; la preposición en relacionada con medios de transporte; 

“Para trotamundos”; “Decálogo del viajero responsable”).   

Capítulo 4: ¿Practicas algún deporte? (vocabulario de los deportes; gerundio; 

estar + gerundio; verbo tener + verbo en infinitivo para expresar obligación; 

“Buscan medio millón de dólares”; “Una industria de exportación”).      

Capítulo 5: ¿Qué hacías cuando eras niño? (niñez; juegos infantiles; pretérito 

imperfecto; expresiones para hacer comparaciones; muy y mucho; “Ya todo es 

posible”; “Historias no tan inocentes”). 

Capítulo 6: ¿No has estado bien? (contaminación ambiental y enfermedades; 

estados de ánimo; participio pasado; pretérito perfecto; “A la deriva”; 

“Decálogo para una senectud razonablemente saludable”).   

Capítulo 7: ¿Te gustan las fiestas? (fiestas; pretérito indefinido; expresiones 

temporales; “Cómo se celebra en América Latina”; “Fiestas de sangre y 

salvajismo”). 

Capítulo 8: ¿Qué pasará? (el futuro; horóscopo; metereología; futuro 

imperfecto; acentuación; “Un cuento sin acentos”; “¿Qué futuro nos espera?”). 

 

Volume 3 

Capítulo 1: ¿Todavía se envían cartas? (cartas; carreras; condicional simple; 

“La importancia de hacer carrera”; “El lenguaje no sexista: médica y 

enfermera en Médicos Sin Fronteras”).    

Capítulo 2: ¿Para qué sirve la red? (internet; sitios de interés; presente de 

subjuntivo; palabras para expresar deseo, duda y suposición; “El falso 

sordomudo”; “La e-moda: riesgos de una ilusión”).    

Capítulo 3: ¿Te toca defender la naturaleza? (preservación de la naturaleza; 

argumentación; pretérito imperfecto, pretérito perfecto y pretérito 

pluscuamperfecto de subjuntivo; “La lluvia”; “Ecología esencial”).  

Capítulo 4: ¿Manda quien puede, obedece quien quiere? (consejos y órdenes; 

descripción; imperativo afirmativo y negativo; “El matador”; “Diez consejos 

clave para empezar la universidad con el pie derecho”). 

Capítulo 5: Arte (arte; adverbios; heterotónicos y heterosemánticos; para 

expresar gustos y opiniones; “Guernica”; “Mantuvo tres horas atado a un 

perro y dice que es arte”).    

Capítulo 6: El cine (cinema; preposiciones; locuciones prepositivas; régimen 

preposicional; “Crónica de la ciudad de Managua”; “El cine, nuestro maestro 

emocional”). 

Capítulo 7: La literatura y la música (literatura; música; instrumentos 

musicales; discursos directo e indirecto; pronombres complemento; “¿Quién va 

a cantar?”; “La belleza, el arte, la literatura”).  

Capítulo 8: ¿Se transformó en príncipe el sapo? (transformaciones; 

interjecciones; verbos de cambio; quedar(se); “El camaleón que finalmente no 

sabía de qué color ponerse”; “La rana que quería ser una rana auténtica”; “El 

diario a diario”).    

 

Os títulos que aparecem entre aspas são os textos principais ou complementares das 

unidades, de acordo com o que é apontado na obra, para a realização de atividades de 

leitura. 

 Além dos já citados, a estrutura de cada volume compõe-se por outros dois 

capítulos que se intitulam Apartado 1 e Apartado 2. O primeiro aparece na metade e o 

segundo no final de cada livro, nos quais são apresentadas atividades de leitura de gêneros 
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variados. De acordo com MP, o objetivo é ―que o estudante utilize os conhecimentos 

construídos durante o semestre para resolver questões que promovam a organização de 

suas reflexões sobre a linguagem, em geral, e sobre a língua espanhola, em particular‖ 

(MARTIN, 2010b, p.3). Também são apresentadas letras de canções para que sejam 

trabalhadas questões linguísticas aprendidas durante o ano. Cada volume encerra-se com 

um glossário, com uma tabela de conjugação verbal, com uma bibliografia, sugestões de 

leitura e com um índice temático. 

 Com relação à estrutura dos capítulos, cada um se inicia com uma página de 

abertura, que contém o número correspondente, o título, uma imagem e um pequeno texto 

introdutório do tema que será abordado, como exemplificado abaixo (figura 10). Todo 

capítulo inicia-se com uma atividade de compreensão auditiva que traz ora um diálogo, ora 

um depoimento, ora uma entrevista, intitulada Para oír y comprender. Na seção Algo de 

vocabulario são apresentadas atividades relativas ao vocabulário trabalhado no capítulo e, 

algumas vezes, há também atividades que incorporam tópicos sobre gramática. Em 

seguida, vem a seção Gramática básica, que sistematiza os conteúdos gramaticais tratados 

no capítulo. Segundo o MP, esses conteúdos aparecem contextualizados em quadrinhos 

que antecipam a descrição de cada um. A seção Para leer y reaccionar traz textos que o 

MP afirma ser de diferentes gêneros discursivos, para que seja explorada a leitura a partir 

de atividades de compreensão textual. Em Aprende un poco más são propostas questões 

complementares aos conteúdos trabalhados nos capítulos. A seção Para charlar y escribir 

funciona como uma ―proposta de conversação‖ a partir da apresentação de estruturas 

comunicativas, para, em um segundo momento, ser realizada uma atividade de produção 

escrita. Já a seção Para leer y reflexionar traz textos complementares que visam a ampliar 

o tema tratado e provocar uma reflexão acerca de temas atuais. Por fim, a seção ¡Evalúate! 

propõe uma autoavaliação dos conteúdos trabalhados, através de questões discursivas e 

testes retirados de exames de vestibulares. 
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Figura 10 - Síntesis (2010), vol.1, p.11 

 

O Manual do Professor, além de explicações sobre a estrutura da obra e de 

propostas e sugestões de como trabalhar as atividades de cada volume, apresenta um texto 

em que o autor expõe a sua concepção acerca da língua e do ensino, bem como de que 

pressupostos teóricos partem a coleção. Assim, a visão de aprendizagem e de linguagem 

em que se diz fundamentar é a sociointeracional de base vygotskyana e bahktiniana, que 

consideram a natureza dialógica do pensamento humano, e explica: 

Nessa concepção, entende-se a aprendizagem como uma experiência 

social, de interação pela linguagem e pela ação. Em termos concretos, 

isso significa que a proposta desta coleção valoriza a construção da 

linguagem com os alunos como uma prática centrada naquilo que é 

dito/escrito, para determinado ouvinte/leitor, dentro de uma determinada 

situação social. (MARTIN, 2010b, p.7)  
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Além disso, o MP afirma que ―aprender uma língua é mais do que buscar o domínio 

dos elementos do seu sistema‖ (MARTIN, 2010b, p.7). No entanto, contraditoriamente, em 

uma análise prévia a partir do sumário, é possível observar que o foco da obra está voltado 

para a aprendizagem da língua a partir de regras gramaticais e vocabulários em pequenos 

textos. Refutando um ensino que se baseia em tópicos e conceitos que o estudante precisa 

aprender para se comunicar, complementa:  

[...] partimos da premissa de que as situações interacionais são marcadas 

pelo mundo social que as envolve. Assim, abordamos a linguagem em 

sua função dialógica, isto é, como detentora dos significados construídos 

pelos participantes do discurso, nos processos interativos dos quais 

participam (MARTIN, 2010b, p.7)  

 

Além do mais, ao colocar-se em consonância com as Orientações Curriculares para 

o Ensino Médio (OCEM), a coleção diz apresentar uma proposta didático-pedagógica que 

busca valorizar o papel da língua espanhola na formação de um estudante crítico e cidadão: 

―busca-se instigar continuamente o educando a refletir sobre o lugar que ocupa na 

sociedade e sobre as diversas formas possíveis de ver e compreender a realidade que o 

cerca.‖ (MARTIN, 2010b, p.8).  

Com relação às culturas e identidades, o MP assegura que, ao estar de acordo com 

as OCEM, a coleção acolhe temas relevantes para a ampla formação do estudante, dentre 

eles a diversidade, que, em suas palavras, ―é própria do mundo plural e plurilíngue em que 

vivemos, e criam oportunidades para que o estudante reflita sobre as diferentes realidades 

vividas pelos povos hispanofalantes e, aproximando-as de sua própria realidade‖. 

(MARTIN, 2010b, p.8). Essa compreensão da realidade alheia se dará, se acordo com ele, 

através de propostas de discussão e trabalhos com textos que fomentam a diversidade. 

Ainda, coloca-se que o de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira faz parte de um 

processo de redefinição de identidades: 

[...] nesta coleção se enfatizam as relações entre cultura dos países 

falantes de espanhol e a cultura do aluno, pois entendemos que desse 

modo colaboramos para a constituição da identidade do estudante. Isso se 

evidencia na forma como as atividades propostas envolvem o aluno na 

compreensão de textos orais e escritos que expressam diferentes maneiras 

de pensar e ver o mundo. Ao refletir sobre a realidade de outros povos e 

sobre sua maneira de se expressar, o educando pode tomar consciência 

dessas diferenças de uma maneira bastante ampla, que envolve, 

necessariamente, as variedades linguísticas, regionais, culturais, sociais, 

etárias e étnicas. (MARTIN, 2010b, p.9) 
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 Pode-se dizer, portanto, que, a partir do trecho destacado acima, a coleção 

compreende que as identidades constituem-se por meio das diferenças. Nesse sentido, 

entende que é através da reflexão sobre a realidade do outro que podemos conhecer nossa 

própria realidade. É um dos objetivos desta pesquisa, portanto, analisar se realmente o que 

é dito comprova-se nos textos usados e nas atividades propostas pela coleção e se de fato 

esse material didático contribui, em certa medida, para uma consciência crítica acerca da 

diversidade cultural e social. 

 

 

6.2. El arte de leer español (2010) 

 

 A coleção didática El arte de leer español, publicada em 2010 pela Base Editoral, 

escrita pelas autoras Deise Cristina de Lima Picanço – Doutora em Estudos Linguísticos e 

professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) – e Terumi Koto Bonnet Villalba
9
 – 

Doutora em Estudos da Linguagem e então professora da Universidade Federal do Paraná 

–, sendo selecionada, assim, pelo PNLD 2012. Conforme o edital, a obra está composta por 

três volumes de LA e três de MP, correspondentes aos anos do Ensino Médio. O primeiro e 

o segundo volumes do Livro do Aluno possuem 128 páginas cada um e o terceiro, 144. 

Além disso, cada volume tem um CD de áudio para a realização das atividades de 

compreensão auditiva. O Manual do Professor apresenta uma seção específica para o 

professor anexada no início do volume, contendo 48 páginas cada um. As capas de cada 

um (figuras 11, 12 e 13) apresentam uma pintura, sem indicação de autoria, que representa 

alguns homens com vestimentas que remetem a séculos passados, diferenciando-se 

somente pelas cores (marrom, verde e azul) e pelos números correspondentes a cada ano. 

Junto ao título da coleção, há um segundo, específico para cada volume: Contacto, 

Interacción e Transformación, respectivamente aos três anos do Ensino Médio. 

                                                 
9 A professora Terumi Villalba faleceu em 2013. 
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Figura 11 - El arte de leer español (2010), vol.1, capa 

 
Figura 12 - El arte de leer español (2010), vol.2, capa 
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Figura 13 - El arte de leer español (2010), vol.3, capa 

 

 Os livros começam com uma apresentação das autoras, que se dirigem aos 

estudantes a fim de esclarecer a sua proposta. Sendo assim, elas expõem que o foco da 

coleção, como está explícito no título, está centrado na leitura. Porém, isso não faz com 

que as outras formas de comunicação sejam esquecidas:  

[...] proponer un material centrado en la lectura no significa olvidar la 

importancia de las demás formas de comunicación (orales o escritas), 

sino buscar establecer objetivamente hasta dónde podemos llegar y 

dónde debemos partir. Es en ese sentido, y a partir de ese contexto, con 

la intención de poder contribuir con los debates actuales sobre la 

enseñanza de las lenguas extranjeras, que estamos ofreciendo a nuestros 

alumnos una alternativa para el estudio de la lengua española en la 

Enseñanza Media. (PICANÇO; VILLALBA, 2010, p.3) 

  

A partir desse trecho não fica claro de que maneira as autoras trabalharão, ou 

mesmo se trabalharão, a escrita e a fala, por exemplo, mas é possível inferir que a leitura 

será priorizada e que aquelas serão desenvolvidas a partir desta. 

Com relação aos temas, as autoras consideram a importância de explorar a 

interdisciplinaridade e de apresentar um panorama da cultura hispânica para que os alunos 

possam entrar em contato com assuntos comuns ao seu entorno social e, assim, expandir 

sua compreensão de mundo e de si mesmo. A partir dos temas, também é focada a 

importância de se promover uma reflexão sobre os aspectos linguísticos: ―buscamos 

presentar, a través del estudio de los textos, algunas reflexiones sobre aspectos 
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lingüísticos con el objeto de sistematizar ese conocimiento o aprimorar la intuición del 

alumno acerca de al lengua‖ (PICANÇO; VILLALBA, 2010, p.3).  

Ainda, sobre o processo de aprendizagem, as autoras propõem a relevância do 

trabalho em grupo, considerando que o conhecimento se deve socializar e de que se 

constrói coletivamente em que cada um colabora com informações já conhecidas ou com 

as novas.  

O sumário aparece seguinte às páginas de apresentação, diferenciando-se das 

coleções mais recentes, que fazem antes uma explicação sobre a sua estrutura. El arte de 

leer apresenta quatro unidades separadas por temas, que são divididos internamente ora por 

dois, ora por três subtemas cada, conforme pode ser visto abaixo: 

Volume 1 

Unidade 1: Identidad. Subtítulos: Latinidad; Relaciones familiares. 

Unidade 2: La lengua es útil para la comunicación. Subtítulos: Lengua y 

comunicación; Quien se comunica mejor, se lleva la mejor parte. 

Unidade 3: La escuela de la vida. Subtítulos: Cosas que sabemos y nos enseña la 

vida; La vida en la escuela; A qué me dedico en la vida. 

Unidade 4: El cuerpo y la calidad de vida. Subtítulos: Bienestar, alimentación y 

calidad de vida; Salud, bienestar y niveles de estrés; Bienestar y actividades 

físicas. 

 

Volume 2 

Unidade 1: América...América. Subtítulos: Formación de identidad híbrida; La 

enigmática Malinche; La relación norte y sur. 

Unidade 2: Trabajo y sociedad. Subtítulos: Trabajo y juventud; Trabajo y 

calidad de vida; Deporte y trabajo. 

Unidade 3: El mundo urbano. Subtítulos: Urbanidad y memoria; Ciudades: 

atractivos, organización y estructura; ¿Problemas urbanos?.  

Unidade 4: Salud y relaciones humanas. Subtítulos: Salud y alimentos 

funcionales; Cuidados personales y la salud; Salud y solidaridad. 

 

Volume 3 

Unidade 1: Información, aventura y medio ambiente. Subtítulos: Información, 

desarrollo y preservación; Ecologistas, aventureros y visionarios; Desarrollo 

sostenible y comunicación. 

Unidade 2: Música, poesía y sus amores. Subtítulos: Poetas y cantantes; Amores 

y préstamos musicales; Otros temas, otros amores. 

Unidade 3: Ciencias y tecnología. Subtítulos: ¡Viva la tecnología!; Otras caras 

de las ciencias. 

Unidade 4: La vida pasa por celebraciones. Subtítulos: Fiestas tradicionales; La 

otra cara de las celebraciones. 

 

Em uma primeira observação, a partir dos títulos e subtítulos de cada unidade, é 

possível verificar que os temas referem-se ao cotidiano dos estudantes e a sua vida social, 

como proposto na apresentação da obra, além de remeterem a manifestações artísticas e 

culturais. 
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As unidades iniciam-se com uma página de abertura que traz uma pintura do 

mundo hispânico e que faz referência ao tema abordado. Abaixo de cada pintura há uma 

imagem de um mapa localizando a origem de tal obra, como exemplificado abaixo (figura 

14). Na página seguinte, antes do texto que abre a unidade, são feitas algumas perguntas ao 

coenunciador-aluno, como uma atividade de pré-leitura, que têm relação com o tema 

abordado. As perguntas da unidade 1 do primeiro volume, por exemplo, que tem como 

título Identidad, são: ¿Quién eres tú?, ¿Cómo eres?, ¿Qué haces?, ¿Dónde vives?, ¿Cuál 

es tu lengua materna?, ¿Te gusta la poesia? e ¿Cómo es tu familia?.  

 

 

Figura 14 - El arte de leer español (2010), vol.1, p.7 
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A divisão interna de cada unidade se dá em seções que desempenham funções 

específicas. A seção ¡Mira! apresenta atividades que exploram, de acordo com o MP, as 

características gerais da composição textual, funcionando como uma forma de 

aproximação dos textos e ―ayudando a desextranjerizar la lengua estudiada‖. Essa seção é 

seguida, geralmente da ¡Acércate!, que traz as questões de compreensão leitora de tais 

textos. Na seção ¡Dale! são propostas as atividades que envolvem produção em grupo, que, 

de acordo com o MP, serão privilegiadas na coleção. Em ¡Ojo! são expostos alguns 

enunciados que aparecem nos textos e, a partir deles, explicadas brevemente regras 

gramaticais do espanhol. Ainda, dentro dessa seção há uma subseção que se intitula Ahora 

tú..., que traz questões que pretendem fixar as regras apresentadas por meio de exercícios 

e, por vezes, sem relação com um texto. Todas as unidades encerram-se com a seção Para 

consultar, que traz as regras gramaticais explicitadas na seção ¡Ojo! em um quadro, como 

um resumo. Além disso, algumas unidades apresentam a seção Para curiosear, que expõe 

algumas curiosidades acerca dos assuntos desenvolvidos nos textos. 

O Manual do Professor da coleção apresenta, de maneira seccionada, suas 

concepções de linguagem, de sujeito e de aprendizagem, seus objetivos e suas propostas 

teórico-metodológicas acerca da leitura e da compreensão oral, bem como das produções 

oral e escrita, e do processo de avaliação.  

Com relação à compreensão de linguagem, a coleção a concebe como uma prática 

social, como uma realidade em processo, que está condicionada a aspectos não só 

linguísticos. Dessa maneira, sua concepção de linguagem a entende como um conjunto de 

práticas sociointeracionais, realizadas por sujeitos sociohistoricamente situados. Sendo 

assim, se fundamentam nas ideias de Bakhtin no que se refere à linguagem como um 

fenômeno de interação verbal para estabelecer as bases dos métodos de ensino. Ao 

considerar que o estudante deve se sentir familiarizado com as formas da língua a partir da 

sua inserção em um contexto e em uma situação concreta, a coleção critica os métodos 

tradicionais: 

Así, comprendemos que los hablantes son constituidos como sujetos 

históricos y psíquicos a través de su inserción en la dinámica de las 

relaciones socioverbales. Si somos constituidos por una compleja red de 

relaciones, no podemos aceptar que se comprendan a nuestros alumnos 

como simples aplicadores de reglas, o reproductores de expresiones 

hechas y cristalizadas por la tradición. De la misma manera, no podemos 

concebirlos como simples usuarios de un instrumento dado y acabado, 

que es externo y superior a ellos. (PICANÇO; VILLALBA, 2010b, p.7) 

 



146 
 

Além disso, a coleção parte do princípio de que os estudantes de espanhol não são 

totalmente iniciantes, pois afirmam que eles já têm uma rica experiência linguística, social 

e cultural anterior. A partir disso, as autoras defendem que as línguas não devem ser vistas 

como códigos que se correspondem mutuamente, já que não são transparentes e não se 

reduzem a uma correspondência entre signos e palavras. Sendo assim, as proximidades e 

distanciamentos entre o português e o espanhol devem ser pensados a partir de uma visão 

não homogeneizadora, pensando, principalmente, em questões semânticas e culturais.  

Como deixa claro no título, a coleção foca o ensino de espanhol na leitura, por 

considerar que, através dela, o estudante poderá ter uma experiência mais significativa na 

construção do conhecimento na sociedade. De acordo com o MP, a leitura é uma prática 

social e, por isso, é uma forma de entrar em contato com diversos tipos de manifestações 

humanas: ―Todas esas manifestaciones son distintas formas de interacción social entre 

distintos sujetos históricos, con soportes materiales específicos‖ (PICANÇO; VILLALBA, 

2010b, p.11). Por esse motivo, afirma-se que as unidades sempre começarão com obras de 

autores hispano-americanos, espanhóis ou brasileiros. 

 Por outro lado, com relação aos objetivos, o que se aproxima mais da temática da 

cultura ou das identidades é a sua proposta de propiciar aos profissionais uma reflexão 

sobre as práticas socioverbais, que consideram indispensáveis para a vida dos cidadãos e 

que transcendem os limites das vivências cotidianas informais. 

Ao falar sobre o tratamento das variações linguísticas na coleção, o MP aponta a 

sua importância para a diminuição de manifestações preconceituosas que incluem não só as 

formas de falar, mas, principalmente, os falantes e suas culturas. Através dos estudos das 

variações linguísticas, os estudantes poderão perceber que existem distintas formas de falar 

tanto na sua própria língua, quanto na estrangeira, sem fazer juízo de valor da sua origem e 

da importância de cada país no mundo e compreendendo que não existe um espanhol mais 

correto: 

El alumno brasileño, muchas veces, desea sentir que está aprendiendo el 

español de un determinado país [...]. Este proceso de identificación, 

aunque puede ser productivo, no parece factible objetivamente, 

considerando que se aprende español en Brasil con materiales [...] de 

diversos países, con profesores de distintas nacionalidades y, en la 

mayor parte de los casos, con profesores brasileños. (PICANÇO; 

VILLALBA, 2010b, p.12)      

 

Sendo assim, é frisada a importância dos estudantes entenderem que não existe uma 

única variante e de garantir o seu direito de brasileiros de falar como brasileiros que falam 
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espanhol – sem a pretensão de se expressar igual a um falante espanhol, por exemplo –  no 

que diz respeito, principalmente, as suas formas de se manifestar culturalmente e de ver o 

mundo. 

 

 

6.3. Enlaces (2010) 

 

A coleção Enlaces – Español para jóvenes brasileños foi publicada pela editora 

Macmillan, escrita por Soraia Osman – Mestre em Espanhol como Língua Estrangeira –, 

Neide Elias – Mestre em Letras e professora da Faculdade de Tecnologia do Estado de São 

Paulo –, Priscila Reis – Especialista em Espanhol como Língua Estrangeira –, Sonia 

Izquierdo – Mestre em Linguística Aplicada – e Jenny Valverde – Mestre em 

Comunicação – e também selecionada pelo PNLD 2012. Conta com três volumes de LA e 

três de MP correspondentes aos anos do Ensino Médio, sendo que cada LA possui 208 

páginas, além de um CD para a realização de atividades de compreensão auditiva. O MP 

está anexado ao final dos volumes, com 32 páginas cada um. A capa caracteriza-se pela 

foto de alguns jovens abraçados, sorrindo e formando uma roda (figuras 15, 16, 17). Cada 

livro diferencia-se pela cor da faixa que leva o nome da coleção e o número de cada 

volume – laranja, azul e verde, respectivamente. Na primeira página há uma breve 

apresentação de cada autora, sua formação e atuação no ensino de espanhol. 
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Figura 15 - Enlaces (2010), vol.1, capa 

 
Figura 16 - Enlaces (2010), vol.2, capa 
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Figura 17 - Enlaces (2010), vol.3, capa 

 Logo em seguida, há a página de apresentação da coleção, na qual são expostos os 

objetivos e a proposta da obra. Em sua introdução, é defendida a importância do espanhol 

diante da globalização. Segundo a coleção, falar diferentes idiomas não deve ser tratado 

como uma escolha, mas sim como uma necessidade, visto que, além da importância para o 

mundo profissional, é possível lidar com pessoas do mundo todo através das novas 

tecnologias. Também discorre sobre o aumento de falantes de espanhol não só onde é 

idioma oficial, mas também nas comunidades de imigrantes ou de origem hispânica, 

citando, ademais, o caso do Brasil, onde há mais proximidade com países hispano-

americanos.  

 Ainda na apresentação, a coleção diz proporcionar aos estudantes o estudo da 

língua espanhola e de temas interdisciplinares e interculturais próprios de seu universo e 

enumera as seguintes propostas: 

[…] actividades elaboradas adecuadas a tu entorno; actividades 

contrastivas entre la gramática, la fonética y la ortografía del español y 

portugués, y entre las diferentes variantes hispánicas; selección de textos 

auténticos que estimulan el pensamiento crítico; variedad de géneros 

discursivos en atividades de lectura y escritura; propuestas de trabajos 

individuales, en parejas o en grupos para establecer un ambiente 

cooperativo. (OSMAN et al., 2010a, p.3) 

 

Sobre os objetivos da obra, diz focar na formação do cidadão crítico e autônomo: 

―Nuestra intención es contribuir con el desarrollo de habilidades y competencias 
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necesarias en el campo del lenguaje, para tu formación como ciudadano crítico y 

autónomo que conoce, respeta y convive con los diferentes valores culturales y sociales‖ 

(OSMAN et al., 2010a, p.3).   

 Após a apresentação, há uma seção na qual é exposta a estrutura das unidades. Cada 

volume conta com oito unidades e uma revisão para consolidar os temas gramaticais 

estudados. Sendo, cada uma compõe as seguintes seções: 

 Página de entrada: abre a unidade e estabelece o primeiro contato com o tema 

que será trabalhado, contendo o título, uma imagem, atividades de 

sensibilização e os objetivos que se pretendem alcançar;  

 Hablemos de...: apresenta modelos de diálogos, entrevistas e apresentações para 

introduzir o tema transversal, além do conteúdo gramatical e o vocabulário que 

serão abordados na unidade; 

 ¡Y no sólo esto!: propõe atividades de compreensão leitora a partir de variados 

gêneros. De acordo com o MP, o objetivo desta seção é, através dos textos, 

ampliar a perspectiva reflexiva do tema tratado, da gramática e do vocabulário; 

 Manos a la obra: apresenta o conteúdo gramatical a partir de atividades que 

sistematizam suas regras de acordo com a forma e o uso da língua. Em alguns 

capítulos, conta com a subseção Español vs. Portugués que pretende expor os 

contrastes entre as duas línguas, além de observações sobre a fonética e a 

ortografia; 

 En otras palabras...: propõe a prática da expressão escrita a partir da 

observação dos elementos constitutivos de diferentes gêneros discursivos, 

através da leitura e análise das características dos textos; 

 Como te decía...: pretende desenvolver a expressão oral do que chama de 

―estruturas‖ presentadas em pequenos textos. Estas atividades são propostas 

para elaboração em grupos afim de, segundo o MP, favorecer a formação de um 

ambiente cooperativo de aprendizagem; 

 Más cosas: tem o objetivo de desenvolver atividades lúdicas e interculturais do 

tema estudado em cada capítulo, através de poemas, palavra cruzada, gráficos e 

curiosidades, por exemplo; 

 Así me veo: realiza uma autoavaliação do aluno, a partir de questões 

maioritariamente, objetivas.  
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Ao final de cada unidade há uma seção intitulada Repaso, que traz exercícios de 

fixação dos conteúdos gramaticais e vocabulares estudados. Como apêndice, são 

apresentadas, ao final do livro, as seções Un poco más de todo, que propõem exercícios de 

ampliação e de consolidação dos conteúdos aprendidos em todas as unidades e atividades 

de compreensão leitora e auditiva; Vestibular, em que são apresentados modelos de 

exames de vestibulares de algumas universidades brasileiras; Te digo y me dices, que 

apresenta atividades para a prática da expressão e interação oral; Glosario español-

portugués, que apresenta os significados das palavras relacionadas aos contextos dos temas 

abordados e Tabla de verbos, que expõe uma tabela de conjugação verbal. Somente o 

terceiro volume possui uma seção intitulada Simulado para o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), que propõe uma prova elaborada pela própria coleção como uma 

preparação para o Exame, a fim de trabalhar diversas estratégias de leitura.  

O índice da coleção é detalhado partindo dos títulos e subtítulos de cada unidade e 

separando em tabelas os tipos de conteúdos a serem explorados, que são nomeados da 

seguinte maneira, a saber: ―Competencias y habilidades‖, ―Funciones comunicativas‖, 

―Contenidos lingüísticos‖ e ―Género discursivo‖. 

Como esta pesquisa visa a fazer uma análise que se volta também para os temas 

abordados nos LDs, será feita uma transcrição apenas dos títulos e subtítulos de cada 

unidade. Especialmente o primeiro volume, apresenta a unidade zero, que funciona como 

uma breve introdução à língua espanhola. 

Volume 1 

Unidade 0: El español en el mundo: ¿Empezamos? – Países que hablan español. 

Unidade 1: Conociéndonos en tiempo real – Formas de conocer a las personas. 

Unidade 2: Del tú al usted – Formas de tratar al otro. 

Unidade 3: De ciudad en ciudad – Conocer una ciudad por sus características. 

Unidade 4: Bajo diferentes techos – Las viviendas y sus aspectos 

socioculturales. 

Unidade 5: Medio ambiente: ¿y a ti qué? – Preservación del medio ambiente. 

Unidade 6: ¿Qué hay detrás de la etiqueta? – El consumismo y las marcas. 

Unidade 7: ¿Qué ves cuando me ves? – Acoso escolar: una forma de violencia y 

discriminación. 

Unidade 8: ¡Qué buena onda! – El deporte como inclusión social. 

 

Volume 2 

Unidade 1: ¿O esto o aquello? – Las carreras y los proyectos de vida. 

Unidade 2: Memorias del silencio – La dictadura en América del Sur. 

Unidade 3: El derecho al ocio – Tipos de ocio. 

Unidade 4: Espejito, espejito... – Los trastornos alimenticios y el culto al cuerpo. 

Unidade 5: Los míos, los tuyos, los nuestros... – Concepto y tipos de familias. 

Unidade 6: También te toca a ti – Los objetivos del milenio. 

Unidade 7: ¿Lo que comes sabe a sano? – Hábitos alimenticios. 

Unidade 8: Propongamos otro cambio – Cambio climático. 
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Volume 3 

Unidade 1: Hagamos un trato – Enfermedades de transmisión sexual. 

Unidade 2: Corta, pega y luego... – Las tecnologías de comunicación y sus 

implicaciones éticas. 

Unidade 3: Globalización: por qué sí, por qué no – Globalización. 

Unidade 4: Diferentes pero todos bárbaros – Tolerancia y respeto a la 

diversidad. 

Unidade 5: ¿Soñarán los androides? – Avances de la ciencia. 

Unidade 6: No se pierda los próximos capítulos... – Cultura de masas: 

telenovelas. 

Unidade 7: Por qué decir NO – Consumo de drogas. 

Unidade 8: Tan cerca y tan lejos – Acuerdos políticos en América Latina.  

 

Como é possível observar, as unidades estão organizadas com base em temas que 

abordam os assuntos que estão de acordo com o campo discursivo da língua espanhola, ou 

os que se referem à vida social dos estudantes e contribuem para a sua formação como 

cidadão, tais como alimentação, globalização, respeito à diversidade e mudanças 

climáticas. De acordo com os autores, optou-se por começar as unidades com perguntas 

que, ao ativar os conhecimentos prévios do aluno, têm como objetivo a aproximação entre 

a sua realidade e o tema que será abordado. Sendo assim, a coleção assume a posição de 

pretender que os temas estejam de acordo com o que vivenciam os estudantes.  

Isso vai ao encontro da visão socioconstrutivista de aprendizagem que diz adotar a 

coleção. Partindo da teoria vygotskyana, entende que o processo de ensinar pressupõe 

descobrir e atuar nas relações reais entre o desenvolvimento e a capacidade de 

aprendizagem dos alunos. Com relação ao conceito de língua, citando Rajagopalan (1998), 

assume-a como uma entidade geopolítica: 

[...] al proponerse el conocimiento de la “lengua española”, la “lengua 

portuguesa”, la “lengua francesa”, etc. se hace referencia a esas 

construcciones político lingüísticas que resultan de la estandarización y 

de la relativa fijación en gramáticas y diccionarios y que alcanzan una 

denominación mundial. (OSMAN et al., 2010b, p.4) 

 

Nesse sentido, a coleção compreende que é necessário abordar a língua com base 

em regras gramaticais, mas também considera importante abordá-la a partir do seu 

funcionamento real. Para tanto, declara uma perspectiva crítica sobre a variação e a norma, 

com a intenção de desnaturalizar uma visão homogeneizadora sobre o espanhol e, ao 

mesmo tempo, focar no funcionamento da língua, privilegiando a produção de sentidos. 

Sendo assim, diz partir de um trabalho com os gêneros discursivos: 

Como toda interacción entre los usuarios de una lengua se concretiza a 

partir de la producción de enunciados (orales o escritos), optamos por 

un trabajo sistematizado con los géneros discursivos que estimule el 
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reconocimiento del contexto en que surgen los enunciados, el dialogismo 

que los constituye, la identificación de las diferentes voces del discurso y 

el discurso como forma de actuar sobre los demás. (OSMAN et al., 

2010b, p.5)  

 

 Para a concepção de aprendizagem, os autores dizem adotar a perspectiva 

socioconstrutivista, desenvolvida por Vygotsky, partindo do princípio de que ensinar 

pressupõe a atuação nas situações reais entre o processo de desenvolvimento e a 

capacidade de aprendizagem dos alunos. Isso significa que o processo de ensino-

aprendizagem deve sempre considerar o aluno e, além disso, a sua relação com o outro. A 

função do professor, portanto, é compreender as potenciais capacidades do sujeito, sem 

impedir a sua autonomia. Seguindo essa linha de pensamento, o MP afirma que a 

comparação entre o espanhol e o português na coleção é uma maneira de estabelecer 

relações entre o que o aluno já conhece e o que está aprendendo, ou seja, de ativar seu 

conhecimento prévio. Além do mais, o processo de aprendizagem de uma língua 

estrangeira é considerado por eles como uma aquisição de um produto cultural complexo, e 

o seu conhecimento o ajudará em várias esferas de sua vida pessoal, acadêmica e 

profissional e a formá-lo como um cidadão responsável.   

 Partindo de um pressuposto de que toda atividade comunicativa transmite crenças, 

valores culturais e ideológicos, a coleção aborda a questão da interculturalidade no MP, 

compreendendo que: 

Al conocer otra(s) cultura(s), los alumnos tienen la posibilidad de 

aumentar su percepción como ser humano y como ciudadano. Esto les 

permite ampliar su capacidad de analizar su entorno social, de comparar 

su forma de ser, actuar, pensar y sentir con la de otros pueblos y, por 

ende, de aprender a salir del centro, a considerar y coordinar las 

perspectivas de los demás en sus decisiones. (OSMAN et al., 2010b, p.7) 

  

 Para justificar a importância do tratamento dessa temática e para fundamentar-se, o 

MP cita os PCNs (1998) e Serrani (2005). De acordo com os PCNs, ao conhecer a 

alteridade através da língua estrangeira, o aluno aprende mais sobre si mesmo e sobre o 

mundo marcado pela pluralidade. Já Serrani afirma que a problematização do ―próprio‖ e 

do ―alheio‖ visa a propiciar que a diversidade cultural tenha o seu lugar em todo currículo 

de línguas, algo que lhe é inerente. Sendo assim, a coleção confirma a importância da 

interculturalidade como uma forma de possibilitar ao aluno, ao mesmo tempo, conhecer o 

outro e conhecer a si mesmo. Ao final da seção, trata da necessidade de compreender que 

não há uma cultura melhor que outra: ―En el caso del español, es importante llamar la 

atención sobre la riqueza cultural relacionada con los países hispanohablantes e insistir 
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en la idea de que no existe una cultura única o mejor, sino que todas coexisten‖ (OSMAN 

et al., 2010b, p.7). Da mesma forma, na seção que se dedica a tratar da variação linguística, 

garante que não privilegia usos de determinada região ou país, mas busca expor o aluno à 

variação mediante diversas fontes, considerando a natureza policêntrica do espanhol. 

 Por fim, fundamentando-se nos estudos da linguística textual e sugerindo a 

abordagem do texto a partir da concepção da linguagem como interação social, a coleção 

propõe um projeto de ensino com os gêneros discursivos. Sendo assim, compreende o texto 

como uma unidade comunicativa, que considera a relação entre vários dos seus 

componentes, tais como a situação de comunicação, os interlocutores, e os conhecimentos 

de quem os elabora. Os temas transversais também são citados como uma forma de 

estimular o pensamento crítico do aluno e contribuir com sua formação como cidadão que 

respeita a diversidade social e cultural 

 

 

6.4. Enlaces (2013) 

 

Para inscrever-se no edital do PNLD 2015, a coleção Enlaces sofreu algumas 

reformulações e, novamente, foi selecionada. Nessa edição, além da capa e de elementos 

visuais, alguns textos, seções e atividades também foram modificados. 

O Livro do Aluno tem o mesmo número de páginas da edição anterior, 208, porém 

o Manual do Professor, chamado de ―Guía didáctica‖, apresenta agora 64 páginas em cada 

volume. A capa da nova edição é composta somente pelos componentes verbais que 

caracterizam a coleção, tais como nome da obra, nome do componente curricular, nome 

dos autores, editora, número correspondente aos anos do Ensino Médio aos quais se 

destinam, e cores de fundo que diferenciam os volumes – amarelo, laranja e vermelho, 

respectivamente (figuras 18, 19 e 20). 
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Figura 18 - Enlaces (2013), vol.1, capa 

 
Figura 19 - Enlaces (2013), vol.2, capa 
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Figura 20 - Enlaces (2013), vol.3, capa 

A página de apresentação da obra também sofreu alteração. Ao pontuar sobre a 

relevância da língua espanhola, além da motivação gerada pela globalização, como já foi 

citada na edição anterior, a coleção destaca a importância para a constituição da nossa 

própria identidade: 

El español cumple un lugar relevante para los brasileños, no solo porque 

ese “otro” pueden ser los hispanohablantes más próximos o más lejanos, 

distribuidos en los más variados espacios y continentes, sino, sobre todo, 

porque nuestra identidad se completa en nuestras diferencias y 

semejanzas. Con los hispano-americanos, especialmente, compartimos 

raíces históricas, desigualdades en el espacio social, historia política y 

un lugar con rasgos en común en la economía mundial. (OSMAN et al., 

2013a, p.3) 

  

Com relação às propostas enumeradas na coleção anterior, esta edição apresenta 

uma lista diferente: 

temas que buscan el diálogo entre el español y las diferentes disciplinas 

del currículo escolar; actividades que te estimulen a desarrollar las 

habilidades de hablar, escuchar, leer, escribir y, en definitiva, a 

interactuar en español; oportunidades de desarrollar la reflexión sobre 

el funcionamento del español, en muchos casos a partir de la 

comparación con el portugués; una selección de géneros discursivos 

escritos y orales que busca ayudarte a conocer algo los pueblos que la 

hablan, en diferentes contextos y espacios; actividades que trabajan 

sobre aspectos de las culturas de los países hispanohablantes y de Brasil, 

y que estimulan una mirada reflexiva y comparativa; actividades de 

lectura en español que puedan ayudarte a desarrollar estrategias en 

otras lenguas; actividades de escritura a partir del análisis de diferentes 
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géneros discursivos; propuestas de trabajos individuales, en parejas o en 

grupos, para establecer un ambiente cooperativo. (OSMAN et al., 2013a, 

p.3) 

 

Como é possível observar, apenas a última proposta se iguala à edição anterior. O 

que fica claro no trecho acima é que agora a coleção parece dar mais importância aos 

textos, a interdisciplinaridade e as questões culturais, deixando de lado, pelo menos no que 

propõe realizar, o foco em aspectos estritamente gramaticais. Ao que interessa este 

trabalho, a oferta de atividades que trabalham aspectos das culturas dos países 

hispanofalantes e do Brasil para estimular a reflexão e a comparação será um ponto de 

importante de observação na análise, que apontará se de fato a coleção realiza o que 

projeta. 

Com relação às seções de cada unidade, esta edição apresenta uma organização 

semelhante à anterior, com pequenas mudanças. Foi adicionada a seção Nos...otros, que 

pretende evidenciar as relações interculturais a partir de atividades que trabalham 

aproximação e distanciamento das culturas brasileiras e de regiões hispanofalantes. Vai ao 

encontro, portanto, da proposta exposta acima e, acredita-se, que será de grande interesse 

para a presente pesquisa. A seção Más cosas passa a ser considerada como apêndice, 

aparecendo somente ao final do livro, junto com as outras da coleção anterior, além das 

transcrições dos áudios e da bibliografia agora presentes. 

O índice desta edição é exposto de forma mais detalhada. Além de apontar as 

competências e habilidade, as funções comunicativas, os conteúdos linguísticos e o gênero 

discursivo a serem trabalhados em cada unidade, foram incluídos o tema transversal – a 

maioria das unidades diz abordar a pluralidade cultural – e a interdisciplinaridade que as 

perpassam. Quanto aos elementos já especificados na edição anterior, há uma divergência 

com a atual, visto que, são apresentadas algumas habilidades, funções comunicativas, 

conteúdos linguísticos e, principalmente, gêneros diferentes. Esta edição também traz uma 

unidade de abertura que funciona como uma breve introdução ao estudo da língua 

espanhola. 

Os temas abordados são os mesmos, assim como quase todos os títulos. Alguns 

deles sofreram alteração, assim como houve uma mudança na ordem de aparição dos temas 

no terceiro volume entre as unidades 4 a 6, porém, são insignificantes para consideração na 

análise. Internamente, as unidades mudaram com relação a alguns textos verbais e não 

verbais utilizados e às atividades propostas. Por esse motivo, acredita-se que é importante a 

análise das duas edições, inclusive, com o propósito de estabelecer uma comparação. 
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O Manual do Professor, por sua vez, manteve as mesmas ideias acerca da língua e 

do ensino-aprendizagem de espanhol. Algumas mudanças foram constatadas, como, por 

exemplo, a inclusão de uma seção que trata do letramento, mas não houve mudanças no 

que diz respeito às suas concepções da edição anterior. 

 

 

6.5. Cercanía Joven (2013) 

 

A coleção Cercanía Joven, escrita por Ludmila Coimbra – Mestra em Letras e 

professora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC-BA) –, Luiza Santana Chaves – 

Mestra em Letras e professora do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) – e Pedro Luis Barcia – Doutor em Letras –, e publicada pelas Edições 

SM, foi uma das obras aprovadas pelo PNLD 2015. Os três volumes que correspondem aos 

três anos do Ensino Médio e especificamente o Livro do Aluno contém, respectivamente 

199,175 e 192 páginas, além do CD de áudio. O Manual do Professor apresenta-se ao final 

do volume, cada um contendo 54 páginas. As capas dos livros apresentam a mesma 

diagramação, composta majoritariamente pela cor lilás e diferenciam-se por desenhos que 

caracterizam os temas abordados em cada volume, além do número que especifica o ano ao 

qual está destinado (figuras 21, 22 e 23). Na página que segue, há uma breve apresentação 

dos autores no que diz respeito a sua formação e atuação profissional, seguidas da página 

de apresentação.  
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Figura 21 – Cercanía Joven (2013), vol.1, capa 

 
Figura 22 - Cercanía Joven (2013), vol.2, capa 
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Figura 23 - Cercanía Joven (2013), vol.3, capa 

Contrastando com as outras coleções, Cercanía Joven faz uma apresentação 

diferente para cada volume, no que diz respeito às habilidades e competências que se 

espera que o estudante alcance. A introdução e a conclusão são as mesmas para os três 

livros e julga-se importante citá-las: 

Cada uno de los tres volúmenes de esta colección te brinda la 

oportunidad de conocer el mundo hispánico desde varias miradas, 

reflexionando sobre temáticas actuales y necessárias a tu formación 

como ciudadano crítico y consciente. 

¿Sabías que el español es una de las lenguas más habladas en el mundo y 

es lengua oficial de la mayoría de los países vecinos de Brasil? Esta 

cercanía es una de las razones que te llevan a aprender y aprehender la 

lengua española: culturas, costumbres, hábitos, creencias, lenguajes... 

[...] 

En fin, es tener acceso a un mundo más amplio e interconectado. Este 

viaje está hecho para quienes tienen sed de conocimiento y placer 

(COIMBRA; CHAVES; BARCIA, 2013a, p.3).  

 

Em uma primeira análise, verifica-se que a coleção pretende oferecer a 

oportunidade de os estudantes brasileiros conhecerem o mundo hispânico e dá uma 

motivação através da pergunta retórica, estabelecendo uma proximidade com os países que 

falam espanhol. Após listar as habilidades específicas do volume, a apresentação encerra-

se, utilizando o termo ―viagem‖, que remete ao estudo de espanhol. Entende-se, portanto, a 

partir do trecho citado, que um dos principais objetivos da coleção é estabelecer a 

aproximação dos alunos brasileiros com as culturas dos países hispânicos, levando em 
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consideração o prazer de aprender, por isso o uso da metáfora viagem. É como se, ao 

aprender espanhol, o estudante pudesse entrar em contato com o outro como se estivesse 

visitando o seu país. Nesse sentido, a última frase da apresentação remete a um tipo de 

sentença frequentemente utilizada em outro gênero discursivo: panfleto turístico.  

Em seguida, é apresentada a estrutura da obra de forma bastante detalhada, 

explicando sobre as seções, as subseções, as caixas de apoio e os apêndices que compõem 

os volumes.  

Os volumes estão compostos por três unidades, que, por sua vez, contêm dois 

capítulos cada, que têm um título próprio associado ao tema de sua respectiva unidade. 

Tais unidades iniciam-se com uma página de abertura, composta pelo número 

correspondente, o título, uma imagem e as seguintes seções: Para empezar, que traz 

atividades de motivação para o tema tratado; En esta unidad, que expõe o que será 

proposto na unidade; Transversalidad, que esclarece o tema transversal abordado e 

Interdisciplinaridad, que estabelece uma ligação com outras disciplinas.  

Para trabalhar a leitura, a escrita, a escuta e a fala da língua espanhola, a coleção 

propõe as seções Lectura, Escritura, Escucha e Habla. Todas elas são formadas por 

subseções, que, para melhor compreensão, serão explicitadas abaixo: 

 Seção Lectura: 

o Almacén de ideas – nessa seção, a coleção propõe atividades que funcionam 

como uma pré-leitura dos textos a serem lidos e do tema; 

o Red (con)textual – pretende apresentar o objetivo da leitura de tal texto, 

contextualizando. Também funciona como uma pré-leitura; 

o Tejiendo la comprensión – apresenta atividades de compreensão leitora e de 

pós-leitura. 

 Seção Escritura: 

o Conociendo el género – apresenta o gênero que será proposto para a 

produção escrita, através de suas características, estruturas e organização; 

o Planeando ideas – propõe atividades para abordar o tema do texto a ser 

escrito; 

o Taller de escritura – apresenta a proposta de produção escrita; 

o Reescritura – propõe uma atividade de revisão e aperfeiçoamento do texto 

já produzido. 

 Seção Escucha: 

o ¿Qué voy a escuchar? – apresenta o gênero e o tema do texto a ser ouvido; 
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o Escuchando la diversidad de voces – propõe a escuta do texto e apresenta 

uma atividade inicial de compreensão auditiva; 

o Comprendiendo la voz del otro – faz perguntas de reflexão e incentiva o 

estudante a expressar sua opinião acerca do texto ouvido e de sua temática; 

o Oído perspicaz: el español suena de maneras distintas – propõe atividades 

sobre pronúncia, variedade linguística e ortografia do espanhol. 

 Seção Habla: 

o Lluvia de ideas – apresenta o tema e o contexto da atividade de produção 

oral proposta, além de palavras e estruturas sintáticas que podem ajudar na 

comunicação em língua espanhola; 

o Rueda viva: comunicándose – propõe a atividade de produção oral, 

apresentando contextos específicos de comunicação; 

o ¡A concluir! – propõe uma atividade de reflexão pós-fala e de ampliação do 

conteúdo produzido.  

Além das citadas acima, há também as seções Vocabulario en contexto, que 

objetiva abordar as palavras do campo semântico da temática da unidade de forma 

contextualizada a partir de textos, e Gramática en uso, que, através dos textos lidos, propõe 

atividades de compreensão de regras gramaticais, também alegando ser de maneira 

contextualizada. 

As caixas de apoio aparecem ao longo das unidades e visam a tecer informações 

adicionais sobre os textos, as atividades e os temas. São elas: ¡Ojo!, que chama a atenção 

para informações ditas importantes para a produção escrita e oral; El español alrededor del 

mundo, que mostra as variedades da língua espanhola, seja com relação às palavras, aos 

sons, aos conteúdos gramaticais ou às expressões culturais; A quien no lo sepa, que 

pretende ampliar os conhecimentos dos estudantes sobre o tema em discussão nos textos 

verbais e não-verbais; e Vocabulario de apoyo, que apresenta um glossário ao estudante 

nas atividades de leitura e de escuta afim de auxiliar na construção de sentidos. 

Ao final de cada unidade são apresentadas seções chamadas de Cierre cultural 

temático, que têm a função de encerrar o tema abordado através de atividades diversas. 

Sendo assim, a seção Culturas en diálogo: nuestra cercanía tem o objetivo de fazer o 

estudante refletir sobre a cultura dos países hispânicos e brasileira por meio de expressões 

culturais. Pelo seu caráter intercultural, esse será um ponto de interesse para a pesquisa, 

visto que poderá trazer dados importantes acerca das identidades dos brasileiros e dos não 

brasileiros.  A seção ¿Lo sé todo? Oferece uma atividade de autoavaliação através de três 
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perguntas sobre os conhecimentos acerca da língua espanhola: leitura, escrita, escuta, fala, 

gramática, vocabulário, cultura e reflexão sobre os temas abordados. Em ¡Para ampliar!: 

ver, leer, oír y navegar, encontram-se referências de textos que visam a possibilitar a 

ampliação do conhecimento do espanhol. Em Profesiones en acción são explicitadas 

algumas profissões relacionadas à temática discutida em cada unidade. A seção La lectura 

en las selectividades disponibiliza provas passadas de ingresso às universidades. Ao final 

de cada unidade também são propostos projetos, que visam a desenvolver um trabalho 

interdisciplinar entre a língua espanhola e outros componentes curriculares escolares, 

através do trabalho em grupo para a produção de gêneros discursivos diversos. 

Por fim, as seções que encerram cada volume são: Glosario, que apresenta os 

significados em português de algumas palavras usadas nas unidades e que aparecem na cor 

lilás nos textos e atividades; Chuleta linguística: ¡No te van a pillar!, que faz uma 

explicação sobre as regras gramaticais do espanhol e propõe exercícios de fixação; Sitios 

electrónicos para información, estudio e investigación, que traz uma lista de sites da 

internet, dicionários, jornais e revistas em espanhol, bibliotecas virtuais e universidades 

brasileiras a fim de oferecer ao estudante informações complementares. 

Como já foi dito, cada uma das três unidades de cada volume está dividida em dois 

capítulos, que se complementam tematicamente. A seguir será feita a transcrição dos 

títulos das unidades e seus respectivos capítulos a fim de que se conheça previamente os 

temas abordados: 

Volume 1 

Unidade 1: El mundo hispanohablante: ¡viva la pluralidad! 

Capítulo 1: Cultura latina: ¡hacia la diversidad! 

Capítulo 2: Turismo hispánico: ¡convivamos con las diferencias! 

 

Unidade 2: El arte de los deportes: ¡salud en acción! 

Capítulo 3: Vivir bien: ¡sí al deporte, no a las drogas! 

Capítulo 4: Mundo futbolero: ¡fanáticos desde la cuna! 

 

Unidade 3: El mundo es político: ¡que también sea ético! 

Capítulo 5: Discurso: ¡con mis palabras entraré en la historia! 

Capítulo 6: Movimientos populares: ¡participemos en la política! 

 

Volume 2 

Unidade 1: ¿Mosaico hispánico: ¿qué colores hay en la diversidad? 

Capítulo 1: Lenguas del mundo: ¿qué idiomas conoces? 

Capítulo 2: Lengua y literatura: ¿qué libro quieres leer? 

 

Unidade 2: Consumo consciente: ¿te sientes persuadido a comprar?  

Capítulo 3: Publicidad en foco: ¿qué estratégias se pueden usar? 

Capítulo 4: Patrones de belleza: ¿hay uno ideal? 
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Unidade 3: Sabores y olores: ¿comes bien? 

Capítulo 5: Alimentos transgénicos, fast food, comida sana: ¿sí o no? 

Capítulo 6: Tienditas y supermercados: ¿dónde comprar? 

 

Volume 3 

Unidade 1: Conéctate con la innovación: a reflexionar sobre los desarrollos 

tecnológicos. 

Capítulo 1: Tecnologías: a usarlas conscientemente. 

Capítulo 2: Información y comunicación: la tecnología también es diversión. 

 

Unidade 2: Mundo laboral: mercados, voluntariado, prejuicios y desafíos. 

Capítulo 3: Las profesiones: el mercado y el voluntariado. 

Capítulo 4: Mercado laboral: en contra de los prejuicios. 

 

Unidade 3: Sexualidad en discusión: diálogo y (auto)conocimiento. 

Capítulo 5: Educación contra el sexismo: que se acabe la violencia. 

Capítulo 6: Información para todos y todas: cuánto más sepamos, mejor. 

 

O Manual do Professor, ao apresentar a obra, afirma que a coleção está pensada 

para ensinar a língua espanhola em seu contexto e no seu uso. Para tanto: 

Propone un abordaje interactivo, que valora los conocimientos previos y 

las vivencias de los alumnos para, a la vez, insertarlos en un nuevo 

panorama de conocimientos socioculturales, artísticos y discursivos, 

invitándolos a que noten el mundo plurilingüístico y multicultural en que 

vivimos. (COIMBRA; CHAVES; BARCIA, 2013b, p.205) 

 

Sendo assim, assume uma visão da língua como sendo plural e o seu caráter 

multicultural e a importância de que os estudantes estejam conscientes disso. Compreende, 

portanto, a importância de não só ensinar uma língua, mas todos os conhecimentos que a 

envolvem e pretende contribuir para que os sujeitos do processo de ensinar e aprender, 

tanto alunos quanto professores, sejam cidadãos mais autônomos, críticos, criativos e 

participativos. Nesse sentido, os autores dizem proporcionar o contato sócio-linguístico-

cultural com os povos hispanofalantes. 

 Assim, a coleção afirma assumir uma metodologia de ensino de língua estrangeira 

que considera importante o trabalho com as competências linguísticas, sociolinguísticas, 

discursivas e estratégicas, estabelecendo o foco no letramento e na crítica, indo ao encontro 

do que propõem as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006). 

  Sendo assim, como exposto no MP, a coleção pretende formar indivíduos para a 

cidadania ao propor atividades que propõe discussões acerca de valores, preconceitos e 

estereótipos, para, assim, levar os alunos a se posicionarem criticamente e a refletir sobre o 

seu papel na sociedade. Nesse sentido, apoiando-se Paulo Freire, a coleção acredita que: 

―[...] debe ocurrir una superación de la curiosidad ingenua que, tornándose crítica, se 
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convierte en curiosidad epistemológica, científica‖ (COIMBRA; CHAVES; BARCIA, 

2013, p.209). 

 Com relação ao letramento crítico, os autores afirmam a importância do ensino 

contextualizado e significativo. Para isso, dizem trabalhar com os ―gêneros textuais‖ 

através de ―textos autênticos‖, que possibilitem a discussão em prol da formação humana 

do estudante. A partir disso, conceituam a leitura crítica da seguinte maneira: ―no significa 

solamente descodificar algo que se lee o codificar algo para que otros lo hagan. Existe 

una dimensión sociodiscursiva associada a esos actos.‖ (COIMBRA; CHAVES; 

BARCIA, 2013b, p.201). No entanto, indo de encontro ao que se afirma, entendemos que 

ler é instaurar uma situação comunicativa (SOARES, 2017) e, portanto, qualquer leitura, 

não só a crítica, vai além de uma simples decodificação. Não podemos, portanto, associar a 

ação de decodificar à de ler, pois aquela não considera todo o contexto enunciativo que 

esta envolve.   

 Na seção que se destina a falar sobre cultura, os autores a definem como um 

conjunto de variáveis que se manifestam nos diversos povos. A entendem, pois, como um 

conceito etnológico, que se caracteriza por um conjunto complexo de crenças e hábitos do 

homem como membro de uma sociedade, que se manifestam nos diferentes tipos de textos. 

Acreditam, assim, que a língua estrangeira é o lugar, por excelência, da interculturalidade:  

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, reconocer al otro y estar 

disponible para actuar de forma mediadora haciendo que haya 

valoración de los conocimientos previos y actualización de otros saberes 

es hacer que el otro se reconozca a partir de otras visiones y se 

perfeccione en su propio medio. (COIMBRA; CHAVES; BARCIA, 

2013b, p.210-211) 

  

Portanto, baseando-se em Paraquett (2010), entendem que na educação intercultural 

as diferentes culturas convivem e se relacionam, apresentando uma relação de 

interdependência, no sentido de que uma precisa da outra para conhecer a si mesma. Para 

tanto, alegam realizar um trabalho que reflita sobre as culturas dos países hispânicos a 

partir de textos orais e escritos em toda a obra e, exclusivamente, na seção Culturas en 

diálogo: nuestra cercanía, que já foi citada anteriormente.   
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6.6. Cercanía Joven (2016) 

 

Assim como Enlaces, a coleção Cercanía Joven também foi reeditada para 

participar do Edital do PNLD 2018 e, posteriormente, aprovada. Esta edição conta agora 

com duas autoras, Ludmila Coimbra e Luíza Santana Chaves, apresentando o mesmo 

número de páginas – 176 – em todos os volumes do Livro do Aluno. O Manual do 

Professor é, desta vez, maior, com 95 páginas cada livro, contendo aí as sugestões de 

respostas das atividades do LA. Esta edição, tanto quanto as outras aprovadas pelo PNLD 

2018, não apresenta espaço para respostas no próprio livro, visto que não se caracteriza 

mais como consumível. A capa caracteriza-se por uma foto de fundo, diferente em cada 

volume, que representa partes da fachada de uma casa. Além da foto, os números 

correspondentes a cada ano do Ensino Médio marcam a diferença entre os livros (figuras 

24, 25 e 26). 

 

Figura 24 - Cercanía Joven, vol.1, capa 
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Figura 25 - Cercanía Joven (2016), vol.2, capa 

 
Figura 26 - Cercanía Joven (2016), vol.3, capa 

Com relação às apresentações, não houve mudanças e a estrutura da obra é exposta 

da mesma maneira que a edição anterior, com uma explicação detalhada antes do sumário, 

com pequenas mudanças. A seção Lectura incluiu uma nova subseção, intitulada de 

Después de leer, na qual as questões de pós-leitura, já antes existentes, foram agrupadas. 
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Na seção Escritura, a subseção que antes se chamava Reescritura, agora se apresenta como 

Revisión y reescritura, com os mesmos objetivos. Dentre as seções que encerram a 

unidade, a que se intitulava Culturas en diálogo: nuestra cercanía, foi modificada para 

Culturas en diálogo: aquí y allá, todos en el mundo, apresentando a mesma descrição: 

―Esta sección te hace reflexionar sobre la cultura de los países hispánicos y la brasileña, 

ya sea por medio del arte, de la literatura, de las costumbres, de las creencias...‖ 

(COIMBRA; CHAVES, 2016a, p.7). Além disso, a seção que antes se chamava La lectura 

en las selectividades, modificou-se para La lectura en el ENEM y en las selectividades, que 

agora está mais direcionada para as provas anteriores do Exame Nacional do Ensino 

Médio. 

Referente às unidades, tanto os temas, quanto os títulos permaneceram os mesmos 

nesta edição e houve mudanças pontuais nas atividades propostas, mais com relação à sua 

reformulação. Perceberam-se maiores modificações em elementos não verbais, tais como 

imagens, fontes das letras, cores e diagramação das páginas. No tocante ao Manual do 

Professor, não houve qualquer mudança com relação ao seu aporte teórico-metodológico 

acerca da língua, do ensino e aprendizagem de língua estrangeira, tanto quando a sua 

compreensão sobre cultura e interculturalidade abordadas na edição anterior.  

 

 

6.7. Confluencia (2016) 

 

A coleção Confluencia, publicada pela editora Moderna, está constituída por três 

volumes de LA e três de MP, correspondentes aos três anos do Ensino Médio. Os autores 

são Paulo Pinheiro-Correa – Doutor em Linguística e professor da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) –, Xoán Carlos Lagares – Doutor em Letras e também professor da 

UFF. Esses dois nomes aparecem em destaque nos três volumes, seguidos, ainda, das 

participações de Cecília Alonso – Mestra em Letras –, Maria Fernanda Garbero – Doutora 

em Letras e professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ/IM), 

Lílian Reis dos Santos – que participa apenas do primeiro volume – e Amanda Verdan Dib 

– Licenciada em Letras, participa do segundo e terceiro volumes. O Livro do Aluno 

apresenta, no primeiro volume, 128 páginas, no segundo, 136 e no terceiro, 152. Com 

relação ao Manual do Professor, além da reprodução do Livro do Aluno com respostas e 

comentários, possui uma seção, intitulada ―Guía didáctica‖, que tanto o primeiro quanto o 

terceiro volumes apresentam 47 páginas cada e o segundo, 46. As capas apresentam a 
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mesma diagramação e diferenciam-se pelo número correspondente a cada ano e pelas cores 

laranja, vermelha e verde, respectivamente (figuras 27, 28 e 29). 

 

Figura 27 - Confluencia (2016), vol.1, capa 

 
Figura 28 - Confluencia (2016), vol.2, capa 
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Figura 29 - Confluencia (2016), vol.3, capa 

Cada volume começa com a apresentação dos autores, seguida da apresentação da 

coleção, na qual são expostos os objetivos e as características que considera relevantes. 

Logo no início, destaca-se o interesse na formação cidadã dos estudantes brasileiros: 

―Desde una perspectiva basada en la realización de proyectos, introducimos temas que 

consideramos fundamentales en la formación cuidadana de los(las) estudiantes 

brasileños(as) del Ensino Médio‖ (PINHEIRO-CORREA et al., 2016a, p. 3). Além disso, a 

obra diz estar pensada no encontro com outras realidades, a fim de propor um diálogo 

intercultural através de textos de diversos lugares do mundo:  

Esta obra ha sido pensada como un lugar de encuentro, porque en ella 

los intereses compartidos convergen con la apertura crítica a otras 

realidades. La lengua española fluye a lo largo de los tres volúmenes en 

textos orales y escritos de diversos lugares del mundo, en actividades que 

proponen un diálogo intercultural en el que tienes espacio para hacer oír 

tu propia voz. (PINHEIRO-CORREA et al., 2016a, p. 3) 

 

E acrescenta: 

Todo proceso de interacción lingüística es, de alguna manera, un 

encuentro de saberes, deseos y expectativas, Cuando sucede en un 

espacio de libertad y confianza, en ese intercambio de enunciados todos 

salen ganando. Salimos de ese proceso transformados por otras voces, 

más ricos en experiencias y más preparados, por tanto, para convivir con 

lo que es diferente. (PINHEIRO-CORREA et al., 2016a, p. 3) 
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Dessa forma, podemos perceber que a coleção corrobora a importância da relação 

com o outro e da convivência com o que é diferente para a formação individual e cidadã, 

dando a entender, portanto, que priorizará a interculturalidade. Além disso, a obra 

apresenta uma proposta de desenvolvimento de projetos em trabalho colaborativo, na 

intenção de atribuir ao aluno um papel ativo no processo de aprendizagem.  

Com relação à organização, cada volume conta com quatro unidades temáticas. 

Diferente das outras coleções, os títulos de todas as unidades desta são compostos cada um 

por apenas uma palavra, como poderá ser notado. O volume 1 começa com a unidade 

intitulada Juntos, que traz como temas as configurações familiares, formas de convivência, 

histórias de vida, tipos de moradias, diferenças do campo e da cidade e deslocamentos. A 

unidade 2 intitulada Medios apresenta os seguintes temas: meios de comunicação e 

comportamento, teledramaturgia, individualidade e a oposição entre o que é público e o 

que é privado. Já a unidade 3 que recebe o título Cuerpos traz o tema da sexualidade, da 

supervalorização da beleza e da juventude , saúde, sexismo e publicidade. E a unidade 4 

intitulada (Des)Cortesías tem como temas as formas de tratamento, indelicadezas e 

reflexões sobre as formas de interação em espanhol.  

O volume 2 começa com a unidade intitulada Memorias, que traz o tema da 

identidade, do sujeito na memória social, das histórias de vida e da relação do sujeito com 

a história. A segunda unidade que recebe o título Escuelas apresenta os diversos tipos de 

escolas, as experiências escolares no mundo hispânico, as diferentes formas de apreensão 

do conhecimento e as diversas formas de ensino. A terceira unidade intitulada Periferias 

propõe a desconstrução da noção tradicional de periferia, a sua relação com o mundo 

urbano, os modos de vida, os meios de transporte e as características de ambientes 

periféricos no mundo hispânico. E a quarta unidade intitulada Hablas apresenta o tema das 

diversas formas de pronúncias, que marcam as identidades sociais/regionais e a valores 

associados a elas, polêmicas sobre a boa e má pronúncia e crenças sobre o espanhol. 

Por fim, o volume 3 inicia-se com uma unidade nomeada de Lenguas que aborda a 

questão das línguas minoritárias, dos falantes de espanhol como segunda língua, o conceito 

de minorias e de pluralidade linguística. A unidade 2 intitulada como Ecopolémicas trata 

das polêmicas ambientais, da relação entre o crescimento econômico e o meio ambiente, da 

alimentação saudável, do aquecimento global, do desmatamento e escassez de água e da 

ideia de sustentabilidade. Já a unidade 3, que recebe o título Trabajos traz como tema as 

conquistas dos direitos dos trabalhadores, as novas formas de trabalho e as mudanças nas 

maneiras de exercer as antigas profissões. E a última unidade da coleção intitulada 
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Palabras propõe uma reflexão sobre a língua espanhola e a formação de sentidos, os 

processos de construção de palavras e o seu emprego para satisfazer necessidades 

expressivas e a relação entre o espanhol pan-hispânico e o espanhol chamado de ―neutro‖. 

É possível notar a princípio, pela exposição dos temas que serão abordados, que 

todas as unidades debruçam-se sobre questões sociais. Mesmo quando abordam conteúdos 

linguísticos, como na última unidade, eles mostram-se estar diretamente associados aos 

usos e contextos de produção. 

Antes do sumário, a obra expõe como se dá a organização interna de cada unidade, 

que se divide em novas seções listadas abaixo: 

 ―Apertura de la unidad‖, que traz a apresentação do tema e do projeto, dos 

objetivos da unidade e uma foto que serve de motivação e introdução ao que 

será estudado; 

 ―Para entrar en matéria‖, que apresenta e aprofunda o tema da unidade, a partir 

de atividades sobre dois ou mais textos escritos e um texto oral; 

 ―Para investigar el género‖, que propõe uma pesquisa aprofundada do gênero 

discursivo central para a realização do projeto; 

 ―Para pensar e debatir‖, que traz dois textos escritos e um oral com o objetivo 

de que o estudante amplie a reflexão e debata sobre o tema proposto; 

 ―Para escribir‖, que apresenta as etapas para a produção escrita de um texto 

pertencente a ao gênero discursivo estudado na unidade; 

 ―Para movilizar mi entorno‖, que apresenta ideias e propostas para a realização 

de um projeto a partir do qual o estudante possa intervir no seu entorno; 

 ―Autoevaluación‖, que traz um quadro com perguntas para auxiliar o estudante 

a avaliar a sua relação com o tema da unidade, a aprendizagem e a participação 

no projeto; 

 ―Para disfrutar‖, que se destina a apreciação de enunciados artísticos; 

 ―Comentario lingüístico‖, em que são comentados alguns aspectos linguísticos 

dos textos apresentados na unidade.   

Com relação aos títulos e conteúdos temáticos, os sumários dos três volumes da 

coleção se apresentam da seguinte maneira: 

Volume 1 

Unidade 1 – Juntos 

Conteúdo temático: Configuraciones familiares; formas de convivencia; historias de vida; 

vivienda; campo/ciudad; desplazamientos. 

Unidade 2 – Medios 
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Conteúdo temático: Medios de comunicación y comportamiento; teledramartugia; individualidad; 

público vs. privado. 

Unidade 3 – Cuerpos 

Conteúdo temático: Sexualidad; dictaduta del gimnasio; modificaciones corporales; 

hipervaloración de la belleza y de la juventud; alimentación; salud; sexismo; publicidad. 

Unidade 4 – (Des)cortesías 

Conteúdo temático: Formas de tratamiento: estímulo a la investigación; indelicadezas e 

incomunicaciones; reflexión sobre formas de interacción en español. 

 

Volume 2 

Unidade 1 – Memorias 

Conteúdo temático: Identidad; el sujeto en la memoria social; historias de vida; inserción del 

sujeto en la historia. 

Unidade 2 – Escuelas 

Conteúdo temático: Posibilidades de tipos de escuelas; experiencias escolares en el mundo 

hispánico; diferentes formas de aprehensión del conocimiento; diferentes modelos de enseñanza. 

Unidade 3 – Periferias 

Conteúdo temático: Desconstrucción de la noción tradicional de periferia; periferia integrada a 

los intercambios urbanos; mundo urbano; modos de vida; medios de transporte; características 

de ambientes periféricos en el mundo hispánico. 

Unidade 4 – Hablas 

Conteúdo temático: La pronunciación como marca de indentidad social/regional y valores 

asociados a ella; polémicas; buena/mala pronunciación; creencias sobre el español. 

 

Volume 3 

Unidade 1 – Lenguas.  

Conteúdo temático: Lenguas minoritarias; hablantes de español como segundo lengua; concepto 

de minoría; hablares no-modélicos; mundo plurilingüe. 

Unidade 2 – Ecopolémicas 

Conteúdo temático: Polémicas ambientales; crecimiento económico vs. medio ambiente; 

alimentación saludable; calentamiento global; deforestación y escasez de agua; idea de 

sostenibilidad. 

Unidade 3 – Trabajos 

Conteúdo temático: El trabajo; la conquista de derechos de los trabajadores; las nuevas formas 

de trabajar; los cambios que se producen en la manera de ejercer antiguas profesiones y los que 

hacen surgir también nuevos oficios. 

Unidade 4 – Palabras 

Conteúdo temático: Las palabras y su peso en los enunciados en español como lengua extranjera; 

español panhispánico/español “neutro”; procesos de construcción de palabras y su empleo 

consciente para satisfacer necesidades expresivas.  

 

Além das seções de cada unidade, ao final de cada volume, a coleção conta com a 

transcrição dos áudios dos textos orais, além de uma seção intitulada ―Para saber más‖, 

que oferece dicas de leitura, músicas, filmes e fontes para pesquisas para que o estudante 

possa aprofundar-se sobre os temas abordados, das referências bibliográficas e do roteiro 

dos áudios, em que são listados os títulos dos textos orais de cada unidade do volume. 

 O Manual do Professor apresenta a corrente sociointeracionista de aquisição da 

linguagem, de origem vygotskiana, como principal concepção teórica que fundamenta a 

coleção. De acordo com essa teoria, todo desenvolvimento cognitivo do indivíduo, 



174 
 

principalmente a aquisição e aprendizagem da linguagem, não se faz sem a  interação, ou 

seja, está associada diretamente a sua inserção na sociedade e ao contexto histórico que o 

corresponde: ―[...] entendemos la lengua compartida por un determinado grupo social 

como un constructo inseparable de la materialidad cultural e histórica que caracteriza a 

la sociedad de la cual forma parte el indivíduo‖ (PINHEIRO-CORREA et al., 2016b, 

p.133) Nesse sentido, consideram importante que a aprendizagem de uma nova língua se 

construa a partir de um dado lugar e em contato com um grupo específico, formado pelos 

estudantes e professores. Segundo o MP, dessa forma tal processo adquire mais sentido, 

visto que os estudantes poderão expressar-se significativamente através da interação com 

pessoas com quem compartilha visões de mundo e alguns traços de inserção histórica e 

social. Ainda, garantem permitir que os estudantes aprendam a partir de suas próprias 

práticas identitárias, possibilitando, uma visão crítica sobre esse novo artefato cultural, que 

gera estranhamentos e negociações de sentidos.    

Além disso, compreendem a língua espanhola como ―un conjunto de maneras de 

enunciar y de hablas características de los múltiples y diversos agrupamientos sociales 

que constituyen el universo hispánico‖ (PINHEIRO-CORREA et al., 2016b, p.133). Por 

esse motivo, afirmam evitar tratá-la como uma abstração, atendo-se às características de 

sua materialidade que estarão evidenciadas nos enunciados que foram selecionados para 

compor a coleção. 

Nesse sentido, a sua proposta metodológica está pautada no domínio da Linguística 

Aplicada no que diz respeito à aprendizagem por meio de projetos de trabalho. Segundo o 

MP, dessa forma os estudantes poderão desenvolver todas as formas de interpretação e 

expressão na nova língua de maneira integrada e, ao mesmo tempo, desenvolver autonomia 

e constituir-se como sujeito: ―Ese sujeto produce conocimiento y toma consciencia de su 

identidad por medio de la inserción social e histórica en su ambiente inmediato y en el 

mundo‖ (PINHEIRO-CORREA et al., 2016b, p.135). A partir disso, o MP diz firmar o 

compromisso de com uma escola transformadora, a qual permite ao jovem o domínio do 

próprio discurso, o descobrimento e a manifestação da sua identidade e o desenvolvimento 

da capacidade de transformar seu dia a dia. 

 Na mesma seção que trata da metodologia adotada, especifica-se que a coleção está 

destinada a jovens representantes de múltiplas comunidades de fala no Brasil, que 

interagem em diversos contextos sociais e históricos, não se restringindo à juventude 

urbana brasileira.  
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 Ao abordar a questão da proximidade entre a língua portuguesa e a espanhola, o 

MP consideram a importância do livro didático para recopilar elementos e informações que 

promovam a superação de mitos, concepções equivocadas, estereótipos e reducionismos 

sobre o espanhol e dos que a falam. Sendo assim, rejeitam a noção da língua com um fim 

estritamente comunicativo, como um simples instrumento de interação, sempre pronto para 

ser usado em situações previstas pelo LD. Tomando um foco enunciativo, acreditam que a 

linguagem verbal constrói uma determinada experiência da realidade, diversas versões do 

mundo e o enunciador se coloca em uma determinada posição social, cultural e ideológica. 

Ao trabalhar com enunciados, deve-se levar em conta, portanto, suas condições concretas 

de produção. Por esse motivo, declaram que a obra está baseada no trabalho com gêneros 

discursivos como uma forma de organização e de compreensão do texto com relação a sua 

historicidade, às suas características estruturais e linguísticas, bem como os seus contextos 

de uso e de produção. 

 Em consonância com as visões apresentadas, a coleção assume que a língua é 

heterogênea e, por esse motivo, não se baseia em nenhum modelo estandardizado de língua 

espanhola, mas sim, pretende colocar o estudante em contato com as diversas variedades 

do espanhol e propiciar a interação oral e escrita com o maior número possível. 

 Por fim, o MP afirma que a organização dos temas transversais abordados na obra 

parte do entorno imediato do estudante, do que conforma sua vivência mais íntima, e 

avança para relações sociais mais amplas e para questões que o façam refletir sobre 

projetos futuros pessoais e coletivos. Dessa maneira, pretende-se promover uma 

aprendizagem mais significativa da língua espanhola e contribuir com a formação do 

estudante como cidadão crítico. 

 Sendo assim, a partir das concepções apresentadas pela coleção, entende-se que 

toda ela está voltada para um trabalho que prioriza os contextos de produção da língua, 

visto que suas propostas estão voltadas para um ensino/aprendizagem que leva em 

consideração as visões de mundo, as vivências e o meio social do qual o estudante 

participa. Além disso, apesar de não falar sobre as identidades, aparecem algumas vezes 

citações sobre a desconstrução de estereótipos e preconceitos, que serão pontos a serem 

analisados nesta pesquisa.  
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6.8. Sentidos en lengua española (2016) 

 

A coleção didática Sentidos en lengua española, publicada pela editora Richmond e 

escrita por Luciana Maria Almeida de Freitas – Doutora em Letras Neolatinas e professora 

da Universidade Federal Fluminense (UFF) – e Elzimar Goettenauer de Martins Costa – 

Doutora em Letras Neolatinas e professora da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) – foi selecionada pela primeira vez pelo PNLD 2018. Como exigência do edital, a 

obra, assim como as outras duas selecionadas, está composta por três volumes de LA e três 

de MP, correspondentes aos três anos do Ensino Médio. Dessa forma, o primeiro volume 

do Livro do Aluno contém 159 páginas, o segundo, 176 e o terceiro, 192. O Manual do 

Professor, por sua vez, apresenta uma seção específica aos docentes com 47 páginas nos 

dois primeiros volumes e 54 no terceiro. Traz, ainda, um título que o diferencia das outras 

coleções: ―Conversa entre professores‖, já revelando uma intenção de aproximação com os 

leitores/professores. Todos incluem CD de áudio, como prescrito pelo edital. As capas de 

cada volume diferenciam-se nos números correspondentes a cada ano e nas cores que 

grifam o nome da coleção – vermelho, verde e laranja, respectivamente – e em fotos que 

demonstram artefatos artísticos (figuras 30, 31 e 32). 

 

Figura 30 - Sentidos (2016), vol.1, capa 
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Figura 31 - Sentidos (2016), vol.2, capa 

 
Figura 32 - Sentidos (2016), vol.3, capa 

Cada livro inicia-se com a apresentação das autoras, seguida, na página seguinte, 

pela apresentação da coleção. Nela a coleção dirige-se diretamente aos estudantes, em 

português, para explicar sobre a sua concepção acerca da língua e apresentar a principal 

proposta da coleção que é ―promover a educação linguística em Língua Espanhola‖ 
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(FREITAS; COSTA, 2016a, p.3). Além disso, é posto em evidência a importância do texto 

em seu contexto de produção e uso:  

Consideramos que todas as práticas de linguagem partem de um ―eu‖, se 

dirigem a um ―você‖ e são produzidas em um ―aqui‖ e em um ―agora‖, 

ou seja, são situadas em um lugar e em um momento. Quando 

reproduzimos essas práticas em nossa coleção, recorrendo a textos 

diversos, orais e escritos, procuramos retomar elementos contextuais nas 

questões propostas com o propósito de ajudar você a refletir da maneira 

mais fundamentada sobre os textos. (FREITAS; COSTA, 2016a, p.3) 

 

 Ademais, a coleção afirma que abordarão temas diversos que sejam, ao mesmo 

tempo, interessantes e importantes para a educação e atuação dos estudantes no mundo e 

também que possibilitem as relações interdisciplinares na escola. 

 Na página seguinte, é feita uma explicação de como se organiza cada volume. Cada 

um apresenta quatro unidades que são encerradas com um apêndice intitulado El estilo del 

género. Cada uma, a exceção da unidade 1, está dividida nas seguintes seções: Páginas de 

apertura, En foco, Lee, Escucha, Escribe / Habla e Autoevaluación, além dos apêndices 

que se encontram ao final de cada unidade, como já foi dito, de cada volume: 

Entreculturas, Hay más, Síntesis léxico-gramatical e Cuestiones del Enem comentadas. 

 A seção Página de apertura funciona como uma capa de cada unidade, 

apresentando uma imagem que ilustra o tema, além do título, os gêneros e os objetivos que 

serão abordados. A En Foco tem o objetivo de estimular uma reflexão acerca do tema e 

dos gêneros textuais trabalhados na unidade. As seções Lee, Escucha, Escribe e Habla 

dedicam-se à abordagem das da leitura, da escuta, da escrita e da fala em espanhol, 

respectivamente. Em Autoevaluación são feitas perguntas sobre a consideração do próprio 

estudante com relação à sua aprendizagem em cada unidade. 

 Quanto aos apêndices, a seção El estilo del género apresenta mais questões sobre 

vocabulário e gramática relacionados aos gêneros trabalhados. Entreculturas possibilita a 

aproximação com diversas manifestações estéticas do mundo hispânico, propondo também 

uma reflexão sobre as imagens expostas no início de cada unidade. Já a seção Hay más 

apresenta atividades e textos complementares relacionados ao que foi trabalhado nas 

unidades. Em Síntesis léxico-gramatical é feito um resumo dos elementos de vocabulário e 

de gramática relacionados aos gêneros abordados. A seção Cuestiones del Enem 

comentadas traz questões das provas de 2011 a 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio 

com comentários sobre os comandos das questões e sobre as opções de resposta. Além 

dessas seções, há um quadro intitulado Sigue la pista que apresenta informações 

complementares sobre os textos e os sentidos de algumas palavras e expressões. 
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 A unidade que abre a coleção apresenta seções diferentes das seguintes, como foi 

dito anteriormente. Julga-se que isso se deve à intenção de tornar o aluno mais próximo do 

universo da língua espanhola, através de seções que remetem mais ao tema proposto pela 

unidade, sem deixar de trabalhar conteúdos linguísticos. Sendo assim, a unidade divide-se 

nas seguintes seções: En foco, Me gritaron negra..., Desafío, Todos somos uno..., La 

ternura..., Medio pan y un libro..., Un poquito más..., Proyecto – todos somos latinos, 

Autoevaluación e El estilo del género.  

 As unidades de cada volume concentram-se cada uma a abordar os gêneros 

discursivos através de temas que fazem parte da vida social e cultural dos estudantes 

através de textos verbais e não verbais, escritos e orais. Em uma primeira análise da obra já 

é possível observar, portanto, que ela está focada no ensino de espanhol a partir de textos 

que trazem à tona questões que contribuem para a formação do estudante como cidadão, a 

sua relação com o outro e sua participação no mundo, como foi dito na apresentação das 

autoras. Sendo assim, as unidades de cada volume são as seguintes:  

Volume 1 

Unidade 1 – Una lengua, muchos pueblos, que aborda o tema da língua 

espanhola e das culturas hispânicas. 

Unidade 2 – Derecho a la identidad, que trata da questão da identidade e da 

cidadania. 

Unidade 3 – Diversidad sí, desigualdad no, que fala sobre o respeito à 

diversidade, a defesa dos direitos humanos e o bullying. 

Unidade 4 – (Des)encuentros en la historia de Hispanoamérica, que questiona 

o ―descobrimento‖ e a ―conquista‖ da América. 

 

Volume 2 

Unidade 1 – Mi escuela, tu escuela... ¡nuestra escuela!, que trata, 

principalmente, dos diferentes tipos de escolas e sobre o direito de todos à 

educação.  

Unidade 2 – Son como nosotros, somos como ellos, que aborda o tema da 

interculturalidade, identidade, diversidade e pluralidade cultural. 

Unidade 3 – A gente não quer só comida, que trata da cultura e do direito ao 

seu acesso. 

Unidade 4 – Dónde vive la gente – que discute sobre os problemas de moradias 

nas cidades latino-americanas.  

 

Volume 3 

Unidade 1 – ¡A reír, que todavia es grátis!, que fala sobre a função crítica do 

humor e seus papéis sociais. 

Unidade 2 – Los mundos del trabajo, que abordam temas como o trabalho 

infantil, a igualdade de gênero e a formação e experiência laboral. 

Unidade 3 – Salud y respeto desde el princípio, que trata da ética na educação 

infantil, da importância da amamentação para a saúde e da violência obstétrica.  

Unidade 4 – Nuestra América, nuestra África, que fala sobre a história e a 

cultura afro-brasileiras e dos indígenas, povos originários.  
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A orientação teórico-metodológica da coleção, que se encontra especificada no 

Manual do Professor, está pautada na teoria de Bakhtin (2003), ao compreender que 

interagimos por meio de enunciados concretos e todos eles estão relacionados a 

determinado campo de atividade humana: ―[...] assumimos a concepção de que a língua se 

manifesta por meio de enunciados organizados em gêneros discursivos. Consideramos que 

a educação linguística deve ter como eixo fundamental os gêneros e, portanto, é essa a 

nossa escolha na coleção‖ (FREITAS; COSTA, 2016b, p.164). Mais a frente reafirmam 

essa proposta, que determina toda a organização da obra: 

No caso desta coleção, não apenas usamos os tipos relativamente estáveis 

de enunciados nas unidades; são eles que organizam nossa proposta de 

educação linguística em língua espanhola e deles emanam todos os 

conteúdos trabalhados ao longo dos três volumes da coleção. (FREITAS; 

COSTA, 2016b, p.165) 

 

Sendo assim, ao tornar os gêneros discursivos o principal foco da coleção para o 

ensino do espanhol, o MP rejeita metodologias que utilizam orações descontextualizadas 

para o ensino de línguas. Inclusive, atentam para o fato de que os textos usados na coleção 

sofrem uma transposição de seu suporte, de seus interlocutores, de seu lugar e do seu 

momento de enunciação para que seja realizada a atividade pedagógica e que essa 

peculiaridade será levada em conta. 

 Segundo as autoras, o ensino e todos os elementos que o compõem sempre 

envolvem uma opção política. Sendo assim, as autoras afirmam que a sua concepção 

teórico-metodológica se fundamenta na perspectiva de língua de Bakhtin e a visão de 

ensino-aprendizagem na área de linguagem, no trabalho de João Wanderley Geraldi, que 

buscou pensar o ensino de línguas no Brasil, indo contra a tradição gramatical e filosófica, 

que desencadeiam nos objetivos gerais da coleção: 

[...] os objetivos gerais da coleção são levar os estudantes a: desenvolver 

práticas de linguagem em língua espanhola, tanto de compreensão quanto 

de produção, em situações concretas de interação; refletir sobre a 

linguagem e sobre a língua espanhola, de modo a perceber diferentes 

formas de expressão nessa língua. (FREITAS; COSTA, 2016b, p.166) 

  

Tais objetivos envolvem os eixos do uso da língua e da reflexão sobre a língua e 

sobre a linguagem, propondo que esses devem ser os pontos de partida para a educação 

linguística. Segundo as autoras, o trabalho com o uso possibilita a reflexão sobre a língua e 

sobre a linguagem, evitando uma análise descontextualizada. 

 Ainda, aproximando-se das ideias de Bakhtin, a perspectiva da coleção sobre a 

educação linguística está baseada na visão de Vygotsky, que compreender que o 
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aprendizado se dá a partir da interação com outros sujeitos mais competentes e com o 

meio:  

As proximidades entre as concepções de Bakhtin e de Vygotsky são 

muitas, a começar pelo fato de estarem ancorados no materialismo 

histórico e, portanto, entenderem que os processos, sejam os de 

linguagem e de literatura para Bakhtin, ou os psicológicos e educativos 

para Vygotsky, são sempre fundados na história e na sociedade. 

(FREITAS; COSTA, 2016b, p.165)  

 

 Outra perspectiva adotada pela coleção, que se aproxima da concepção de 

linguagem de Bakhtin, é o letramento crítico. Segundo Freitas e Costa (2016), está voltada 

para a formação ética e cidadã do estudante, através da reflexão crítica sobre as relações de 

poder, sobre os saberes privilegiados e sobre como a educação pode contribuir para a 

perpetuação ou transformação das desigualdades:  

Tentamos dar ênfase, por meio de questões específicas, os diferentes 

pontos de vista implícitos nos textos, estimulando o estudante a 

identificá-los em relação aos contextos sócio-históricos nos quais foram 

produzidos e a construir sentidos a partir de seu próprio contexto. 

(FREITAS; COSTA, 2016b, p.166) 

  

 Após a explicitação de suas visões e concepções acerca da língua e da educação 

linguística, as autoras apresentam uma seção que se destina a expor os conceitos usados ao 

longo das unidades. A diferença que se nota em relação às outras coleções, a princípio – e 

que elas mesmas afirmam na apresentação – é que esse material apresenta, na forma como 

aborda os conteúdos, um caráter mais informal, utilizando diversos exemplos e, assim, 

sendo mais acessível a sua compreensão. 
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7. BRASILEIROS E NÃO BRASILEIROS EM LIVROS DIDÁTICOS 

DE ESPANHOL 

 

 

A análise dos textos e atividades das coleções se fundamentará, como já foi 

mencionado anteriormente, principalmente na Análise do Discurso de base enunciativa da 

linha de Maingueneau e em Bakhtin, no que diz respeito aos gêneros do discurso. Com 

relação aos planos propostos pela semântica global de Maingueneau (2008), se privilegiará 

o tema, a interdiscursividade e a dêixis enunciativa. Além disso, se levará em conta a 

pesquisa realizada por Grigoletto (2003) com relação à forma como conduziu a análise das 

identidades dos alunos no livro didático de língua estrangeira.    

Este capítulo se organiza em três seções, sendo uma para cada um dos planos 

analisados, na ordem indicada anteriormente. 

 

 

7.1. Tema 

 

Esta parte da análise será destinada a verificar como os temas de que tratam os 

textos e as atividades dos livros didáticos de espanhol selecionados pelo PNLD evidenciam 

a visão que se têm dos brasileiros e dos não brasileiros, bem como as inter-relações eles. 

Ao analisar os temas, que levam a uma determinada forma de ver as identidades, será 

possível também pensar, levando em conta a sua ocorrência, se eles são impostos pelo 

campo discursivo do livro didático, ou se, pelo contrário, são específicos daqueles 

discursos. Pois, de acordo com Maingueneau (2008, p.83): 

Por definição, os temas que não são impostos pelo campo discursivo 

podem estar ausentes de um discurso, mas aqueles que são impostos 

podem estar presentes de maneiras muito variadas: um tema imposto que 

é dificilmente compatível com o sistema de restrições globais será  
elesintegrado, mas marginalmente, enquanto um tema imposto 

fortemente ligado a esse sistema será hipertrofiado. Pode igualmente 

ocorrer que os dois discursos atribuam uma importância comparável ao 
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―mesmo‖ tema imposto, apesar de ele apresentar pequeno grau de 

conexidade com seus respectivos sistemas.  

 

A partir da descrição das obras no capítulo anterior, a partir dos títulos das unidades 

ou capítulos, foi possível constatar que cada uma enfoca um determinado tema e o aborda a 

partir dos seus textos verbais, dos textos não verbais, dos textos orais e de atividades 

diversas. Esses temas, muitas vezes, repetem-se de uma coleção a outra, visto que tratam 

de assuntos que estão de acordo com o que se espera discursivamente de um livro didático 

e, além do mais, com os critérios estabelecidos pelo PNLD. Por estarem constantemente 

presentes nos LDs, abrem caminho para a questão do que Maingueneau (2008) define 

como ―tema imposto‖. 

 O autor afirma que ―todo discurso que quer ser aceito é obrigado a se impor 

determinado número de temas‖ (MAINGUENEAU, 2008, p.84). Sendo assim, poderíamos 

pensar os temas abordados como sendo impostos de duas maneiras: aqueles impostos 

juridicamente, se considerarmos os critérios de exigências do PNLD, e os impostos 

discursivamente, que é do que trata especificamente o conceito de Maingueneau (2008), ou 

seja, como o conjunto de temas dos quais se espera que sejam abordados em qualquer livro 

didático ou, especificamente, no de língua estrangeira. Esses temas, portanto, estão de 

acordo com a formação discursiva e, assim, com o campo de restrições semânticas desse 

discurso e, normalmente ou sempre, estarão presentes. É importante frisar que não serão 

apenas analisados aqui os temas gerais de que tratam cada unidade, mas também e de 

forma mais detalhada, os abordados internamente, por meio dos textos e das atividades. 

Julga-se que essa primeira análise seja pertinente pelo fato de englobarem e serem um 

ponto de partida para as outras temáticas. 

A partir disso, acredita-se que é relevante pensar sobre a importância de 

determinado(s) tema(s) para a construção semântica do campo discursivo de textos que 

fazem parte de um livro didático de língua espanhola. Ou seja, se verificará até que ponto 

um tema que aparece em vários textos das coleções são impostos pelo campo discursivo do 

LD de espanhol destinado a alunos brasileiros. Sendo assim, é possível dizer de antemão 

que a relação entre brasileiros e não brasileiro, por si só, já é um exemplo de tema que 

pode ser considerado imposto pelo campo discursivo dos LDs analisados, já que faz parte 

da proposta de tais coleções e do que sugerem os documentos norteadores da educação 

brasileira: abordar as especificidades e as marcas identitárias dos alunos, assim como a 

interculturalidade e a pluralidade linguístico-cultural. 
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Além disso, visto que se trata de materiais destinados a brasileiros, é de se esperar 

que os LDs apresentem conteúdos que buscam estabelecer uma aproximação com o 

público alvo. Mesmo os materiais publicados anteriormente aos PCNs, às OCEMs e ao 

PNLD, já traziam textos e atividades que faziam tal referência (SILVÉRIO, 2014). A 

relação com o não brasileiro também é uma questão que espera ser bastante explorada, 

principalmente por se tratar de um material de apoio ao ensino de língua estrangeira.  

 Sendo assim, abaixo serão analisados os textos e atividades que abordam temas 

relacionados aos brasileiros e aos não brasileiros que constantemente aparecem nas 

coleções e como eles evidenciam uma concepção acerca dessas identidades.  

 

7.1.1. A relação com o outro e o apagamento das diferenças 

O contato entre os brasileiros e os não brasileiros está constantemente presente nas 

coleções. Por se tratar, especificamente, de um gênero discursivo presente no ensino de 

uma língua estrangeira, é esperado que isso aconteça. Sendo assim, veremos nesta seção de 

que maneira é apresentada a relação entre as distintas nacionalidades nos LDs. 

Voltemo-nos para o primeiro volume da coleção Enlaces (2010), aprovada no 

PNLD 2012. Os temas que se propõe a abordar são, respectivamente, das unidades 0 a 8: 

países que fala espanhol, formas de se conhecer pessoas, cumprimentos e apresentação 

pessoal; formas de tratamento; características das cidades; diferentes formas de moradia; 

preservação do meio ambiente; consumismo; bullying, violência e discriminação e o 

esporte como inclusão social. Tais temáticas, portanto, a princípio, estão em consonância 

com o que se espera de um livro didático que passou por um processo de seleção do PNLD 

e também com o que se compreende discursivamente dele. Em uma primeira análise, os 

temas trazidos nas duas primeiras unidades são já bastante conhecidos do universo 

discursivo do ensino de língua estrangeira, no que se refere, principalmente, ao ensino 

instrumentalizado oferecido em cursos livres, focando no vocabulário e na gramática e em 

frases feitas voltadas, supostamente, para a comunicação. Já os temas das demais unidades 

podem abordar – mas não necessariamente o fazem – outros aspectos relacionados à vida 

social que contribuem para a formação cidadã do aluno, tão valorizada pelos documentos 

norteadores da educação no nosso país, inclusive a LDB (BRASIL, 1996) e, por esse 

motivo, podem ser tidos como obrigatórios – impostos – em um material didático. 

Além disso, a coleção diz desenvolver as ―habilidades e competências‖ na língua 

espanhola para que o aluno seja capaz de reconhecer e respeitar a pluralidade e de 

conhecer a sua própria cultura a partir do contato com as culturas hispânicas. Afirma, 
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portanto, seguir o que sugerem os documentos norteadores do Ensino Médio (OCEM, 

2006) à época, trazendo temas que permitam desenvolver no aluno um senso crítico acerca 

das diferenças culturais e sociais.  

 A princípio, a primeira unidade, que se intitula Conciéndonos en tiempo real e 

sugere como tema as diversas formas de se conhecer as pessoas, é o que mais se 

aproximaria das questões identitárias e da relação com o outro (figura 33). No entanto, ao 

analisá-la percebe-se que o tema é abordado, principalmente, de maneira a levar os 

estudantes a conhecer frases, vocabulário e gramática de apresentação e cumprimentos, 

como está explicitado nos objetivos expostos na página de abertura da unidade: ―En esta 

unidad vas a aprender a: saludar y despedirte; pedir y dar información personal; decir la 

nacionalidad, edad, profesión y apodo; elaborar una presentación informal on-line‖. Essa 

mesma página é ilustrada com uma foto de cinco adolescentes (somente um deles negro) 

abraçados, sorrindo e olhando juntos para o que parece ser uma tela de computador. A 

edição de 2013 apresenta outra imagem, mas que revela a mesma perspectiva (figura 34), 

mas agora com três jovens negros. Além disso, a página seguinte mostra fotos de jovens 

sorrindo e se divertindo (figura 35), o que já nos ajuda a imaginar como será abordado o 

tema da convivência, apagando as diferenças e conflitos e estabelecendo uma 

harmonização. 
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Figura 33 - Enlaces (2010), p.11 
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Figura 34 - Enlaces (2013), p.11 
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Figura 35 - Enlaces (2013), p.12 

 

Vejamos, pois, a atividade que inicia a unidade. Na seção Hablemos de, que tem 

por objetivo introduzir o tema, apresenta-se um texto no qual uma adolescente brasileira, 

Beatriz, conversa com um chileno, Javier, que conheceu através de um amigo em comum, 

Esteban (figura 36). Esse contato se dá inicialmente através de mensagens instantâneas 

escritas pela internet. O enunciador-LD explica que Beatriz conheceu Esteban durante suas 

férias; Javier, por sua vez, após ver uma foto dela, quis conhecê-la e entrou em contato 

através da internet. O diálogo divide-se em duas partes: primeiro é exposto em forma de 

um texto escrito e logo, na atividade 3, em forma de texto oral, ambos criados para fins 
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didáticos (figura 37 e 38). A primeira parte, portanto, trata-se de um diálogo inicial em que 

Javier aborda Beatriz, apresentando-se e propondo uma conversa via webcam, passando, 

assim, para o diálogo falado da próxima atividade.  

 

 

Figura 36 - Enlaces (2010), p.12 
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Figura 37 - Enlaces (2010), p.13 

 

Analisemos abaixo a transcrição do diálogo no Manual do Professor (p.50):  

 

Figura 38 - Enlaces (2010b), p.50 

Como é possível observar, todo o diálogo consiste em perguntas e respostas que 

normalmente ocorrem em uma situação em que duas pessoas se conhecem. Por se tratar de 

dois personagens de nacionalidades e, possivelmente, de primeiras línguas distintas, alguns 

desentendimentos podem ocorrer, como quando Javier não entende e estranha o apelido de 

Beatriz. No entanto, além desse caso, não há nenhuma outra intercorrência, todo o diálogo 

se dá de maneira harmoniosa e sem conflitos. Inclusive, o fato de Beatriz ser brasileira e 
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falar espanhol com proficiência, sem traços de interlíngua, como sotaque, não causa 

estranhamento ao seu coenunciador.  

 A atividade referente ao diálogo entre Beatriz e Javier é apenas uma relação entre 

colunas que pretende verificar a identificação de informações explícitas sobre o texto. Não 

há, portanto, qualquer questão que estimule uma reflexão acerca da interculturalidade ou 

que faça alguma relação com as experiências dos alunos. A conversa entre dois 

adolescentes de nacionalidades diferentes é apresentada como uma atividade corriqueira, o 

que não corresponderia à realidade da maioria dos estudantes brasileiros, em especial na 

vigência do PNLD 2012 (2012 a 2014)
10

.  

Por sua vez, na mesma coleção aprovada no PNLD 2015, é apresentado um diálogo 

também entre dois adolescentes, porém, desta vez, uma é espanhola, Carmen e outro, 

argentino, Andrés. Diferentemente da edição anterior, não há uma contextualização de 

como se dá esse contato. Eles se encontram, por casualidade, em uma discoteca e começam 

a conversar. Porém, como é possível observar na transcrição abaixo, o diálogo se dá de 

maneira pouco natural, com formas de perguntar e responder pouco usuais, principalmente 

em se tratando de jovens.  

 

 

Figura 39 - Enlaces (2013b), p.50 

 

                                                 
10

 Nos últimos anos, esse quadro está modificando-se em algumas regiões em função da chegada ao Brasil de 

muitos imigrantes refugiados (SNJ, 2018)  
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Da mesma maneira que a atividade analisada anteriormente, mesmo que os 

personagens pertençam a nacionalidades distintas, não há interesse em abordar as relações 

que implicam o multiculturalismo, apenas o vocabulário. É perceptível, portanto, a estrita 

intenção em apresentar frases feitas de uma suposta situação em que duas pessoas se 

conhecem. As primeiras atividades da coleção, portanto, tanto na edição de 2010, quanto 

na mais recente, já nos revelam uma visão de língua e de ensino que não corresponde à 

teoria socioconstrutivista proposta pelo Manual do Professor. 

 Além dessa atividade, a coleção está composta por diversos exercícios de fixação 

de regras gramaticais e de vocabulário, como na figura 40, e de exposição de prescrições 

gramaticais, como na figura 41. A relação com o outro, representada por diálogos, é 

superficial e harmoniosa, normalmente, entre um brasileiro e um não brasileiro, que se 

baseiam em perguntas assertivas sobre informações pessoais, tais como nome, sobrenome, 

apelido, idade e profissão. 

 

 

Figura 40 - Enlaces (2010), p. 18 
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Figura 41 - Enlaces (2010), p.21 

  

Na mesma unidade, na seção En otras palabras, em um texto usado para 

exemplificar o gênero conversa em aplicativo de mensagens digitais instantâneas, é 

apresentado um diálogo curto entre uma venezuelana e um brasileiro que estão se 

conhecendo e fazem perguntas sobre o nome, apelido, origem, moradia e ocupação (figura 

42). Mais uma vez, o diálogo se dá de maneira superficial e harmoniosa, com um único 

momento de desentendimento linguístico, quando Mari pergunta a Morango sobre o 

significado do seu apelido e este, por sua vez, explica a sua coenunciadora, demonstrando 

domínio da língua espanhola. O brasileiro, mais uma vez, tem pleno conhecimento do 

espanhol e o não brasileiro não aparenta interesse algum pela língua do seu coenunciador. 

Sendo assim, o texto representa uma visão de que é natural e corriqueiro conversar com 

pessoas de outras nacionalidades pela internet, de forma proficiente, o que talvez não 

corresponda à realidade de muitos estudantes. A atividade que segue o texto apenas propõe 

a elaboração de uma apresentação on-line, em que os estudantes, em duplas, deverão 

simular – inclusive, dá a possibilidade de dar dados pessoais fictícios – que estão se 

conhecendo através da internet.  
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Figura 42 - Enlaces (2010), p.23 

  

Tal maneira de conduzir a unidade não condiz com a autoavaliação acerca do que 

se espera como reflexão crítica: ―respetar una cultura ajena al aprender una nueva 

lengua‖ (p.26). Os diálogos são superficiais e não existe qualquer questão que sugira o 

debate ou a reflexão acerca do contato com outras culturas. Os textos servem apenas como 

modelos para a realização de atividades que não estão contextualizadas com situações que 

tenham efetivamente relação com a vida dos estudantes. 

 Toda a primeira unidade da coleção se constrói com base nos diferentes diálogos, 

frases e expressões comumente utilizadas em uma situação de apresentação entre pessoas 

que estão se conhecendo. A maioria dessas conversas, criadas para fins didáticos, são entre 
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pessoas de nacionalidades diferentes e, talvez por esse motivo, esteja pautado aí o respeito 

pela cultura alheia que propõe a coleção. Porém, está claro que o principal objetivo da 

unidade é que os estudantes conheçam as frases feitas, as regras gramaticais e o 

vocabulário usado em um diálogo de conversa superficial, já que quase todas as atividades 

os exploram e não vão além disso. Sendo assim, as nacionalidades, mais uma vez, são 

colocadas lado a lado apenas para exemplificação de uma organização textual de diálogo 

ou de vocabulário de apresentação, que é o que realmente se mostra importante para a 

coleção. 

 Em raros momentos os coenunciadores de nacionalidades distintas expressam 

estranhamento diante de uma cultura alheia e o enunciador brasileiro se expressa sem 

dificuldades na língua espanhola. Há, portanto, a plena harmonia entre os brasileiros e não 

brasileiros, e a língua espanhola funciona como neutralizadora de todas as diferenças. 

Na unidade 2 de Enlaces (2010; 2013) é tratado o tema das diferentes formas de 

apresentação, relacionado ao conteúdo do uso formal e informal da língua. A partir daí, a 

unidade traz situações nas quais as pessoas devem usar as duas formas para se referir ao 

outro. Apesar de o Manual do Professor dizer que dá valor à construção do um senso 

crítico do aluno, quase toda a unidade baseia-se em atividades gramaticais, destacando o 

uso correto de pronomes e de construções frasais descontextualizadas.  

A figura 43 traz um texto, criado para fins didáticos, que dá conselhos de como agir 

em uma entrevista de emprego e a atividade proposta baseia-se somente no tratamento 

usado pelo enunciador do texto, sugerindo que, quando se trata de uma conversa 

profissional, deve ser usada a formalidade. Mais à frente, como se pode ver na figura 44, é 

apresentado o gênero entrevista de trabalho, focando em suas características principais e 

propondo que os estudantes criem, em duplas, uma transcrição de entrevista para cada um 

dos seguintes cargos: recepcionista, guia turístico e técnico em gastronomia. A atividade 

encerra-se com a apresentação do trabalho aos colegas, simulando as entrevistas 

elaboradas. Nota-se que o principal objetivo das duas atividades é atentar para o uso 

adequado das formas linguísticas em uma situação formal. Não há, portanto, qualquer 

reflexão acerca do papel do estudante em uma relação social que leva à consideração do 

outro. Tanto que é proposto que ele simule ser outra pessoa.  
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Figura 43 - Enlaces (2013), p.36 
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Figura 44 - Enlaces (2013), p.39 

 

A partir disso, entende-se que, pela perspectiva da coleção, em uma entrevista de 

emprego, todos devem portar-se de uma forma padronizada e, assim, encaixar-se em um 

perfil esperado pela empresa. Mais uma vez há o apagamento das diferenças, das 

particularidades identitárias, e quem não agir de acordo com o que é pré-estabelecido será 

excluído. Espera-se, sendo assim, um indivíduo que supostamente é igual a todos, que 

tenha uma identidade padronizada.     

Na unidade 4 do primeiro volume da coleção Enlaces (2010; 2013) é proposto o 

tema dos diferentes tipos de moradia. Na página de abertura são enumerados seus 

objetivos: ―describir y valorar diferentes tipos de casa; ubicar las partes y objetos em uma 
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vivenda; nombrar partes y objetos de la casa; comparar diferentes tipos de vivenda‖. Fica 

evidente, portanto, que o principal interesse da unidade é tratar do vocabulário que diz 

respeito à temática. Isso se comprova nas atividades, que se baseiam, em sua maioria, no 

conteúdo estritamente linguístico. Porém, também é possível analisar de que forma é 

abordado o tema da convivência nos textos e na proposta de produção escrita. 

A proposta de atividade de compreensão auditiva (figuras 45 e 46) – que está 

presenta apenas na edição de 2013 – traz um texto em que uma jovem espanhola e outra 

mexicana, recém-chegada na Espanha, conversam sobre a possibilidade de dividir 

apartamento. A conversa entre as duas se dá de forma harmoniosa, sem que haja qualquer 

desentendimento com relação, inclusive, às variações linguísticas. A enunciadora 

espanhola utiliza uma expressão típica de sua variedade - ¡Hombre! – o que é 

compreendido perfeitamente por sua coenunciadora mexicana, sem que haja qualquer 

indagação.  
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Figura 45 - Enlaces (2013), p.63 
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Figura 46 - Enlaces (2013), p.64 

 

A língua, portanto, é entendida como homogênea e transparente, que possibilita o 

entendimento entre todos os falantes sem haver qualquer tipo de conflito cultural. Além do 

diálogo, a foto que ilustra a atividade mostra duas jovens sorrindo e olhando juntas para 

uma página de classificados de jornal. A imagem reforça a ideia de uma conversa 

agradável e não conflitiva. Isso é uma constante, visto que todas as fotos da coleção que 

ilustram um diálogo mostram os participantes sorrindo, como se a relação com o outro e a 

aprendizagem da língua espanhola fossem sempre aprazíveis.  

Constantemente, na coleção Enlaces (2010; 2013), as diferentes nacionalidades são 

colocadas lado a lado, seja em exercícios de completar com vocabulário ou de conteúdos 

gramaticais, seja em diálogos ou em imagens de pessoas sorrindo ou de mapas, como o da 

América Latina, que mostram a coexistência dos países, como se esses formassem uma 

unidade. No entanto, muitas vezes, são apresentadas falas de personagens caracterizados a 

partir de suas nacionalidades que parecem ser escolhidos aleatoriamente, somente como 

uma alternativa para preencher as exigências do PNLD de atender à diversidade cultural e 

linguística, tal como se observa na figura 47.  
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Figura 47 - Enlaces (2010), p.81 

 

A atividade está baseada em um áudio criado especificamente para fins didáticos, 

no qual quatro jovens de diferentes capitais – Caracas (Venezuela), Buenos Aires 

(Argentina), Havana (Cuba) e Santiago (Chile) – que respondem à pergunta ―¿Qué haces 

para mejorar el planeta?‖. A partir disso, eles declaram de que forma agem no seu dia a 

dia para contribuir com a preservação do meio ambiente, como ações que se voltam para a 

economia de energia elétrica e reciclagem de lixo. No áudio, os jovens se apresentam, mas 

não dizem a que nacionalidade pertencem. Essa informação só é dada em um apêndice ao 
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final do volume da edição de 2013, nas quais há atividades extras, que apresenta a sua 

continuação, como é possível observar na figura 48, apesar de, durante o áudio serem 

usadas algumas expressões locais e sotaques que podem tornar possível o reconhecimento 

das nacionalidades.  

No entanto, apesar de ser especificado de onde são, tais personagens poderiam 

pertencer a qualquer outra cultura, visto que não há nenhum traço que os diferenciem com 

relação a suas culturas nacionais. Não há, portanto, uma representação identitária de 

nacionalidade, mas sim uma escolha aleatória dentre os países que falam espanhol. Sendo 

assim, a especificação a que país pertencem, não apresenta qualquer função na atividade, 

apenas as colocam lado a lado para criar uma falsa impressão de pluralidade linguística – 

já que os áudios são criados e não retirados do mundo social – e de interculturalidade.  

 

 

Figura 48 - Enlaces (2013), p.163 

 

Na coleção Síntesis (2010), aprovada no PNLD 2012, encontra-se na primeira 

unidade – intitulada ¿Quién soy? –na atividade de abertura uma situação parecida. Em um 

texto oral (figura 49) é apresentado um diálogo que se passa em uma sala de aula, entre 
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uma professora e seus alunos. Trata-se do primeiro dia de aula e cada um faz a sua 

apresentação quando solicitado pela professora.  

 

Figura 49 - Síntesis (2010), p.12 
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Figura 50 - Síntesis (2010), p.13 

 

Vemos um diálogo criado para fins didáticos no qual a professora se apresenta e 

logo em seguida se dirige aos seus alunos fazendo perguntas que se referem aos seus 

nomes, idades e nacionalidades. O texto nos revela, assim, uma cenografia discursiva 

(MAINGUENEAU, 2011) que causa estranhamento: o fato de a turma estar formada por 

alunos de diferentes nacionalidades e isso ser considerado algo corriqueiro. A cenografia – 

uma aula na qual, em seu primeiro dia, a professora e os alunos se apresentam – evoca o 

contato entre participantes que constituem uma relação familiar ao coenunciador-aluno, 

uma cena validada, que está em sua memória coletiva. Porém, ao mesmo tempo, traz um 

diálogo que provavelmente lhe é insólito, por não fazer parte do seu dia a dia. Sabemos que 
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a relação entre os participantes não é comum em ambientes escolares, ou seja, não é 

habitual encontrar salas de aula repletas de estudantes de diversas nacionalidades, 

principalmente na realidade das escolas públicas brasileiras, exceto em regiões de tríplices 

fronteiras. 

Ao observar as atividades associadas ao texto (figuras 49 e 50), percebe-se 

claramente que estão voltadas para o ensino de frases feitas e de vocabulário, visto que se 

referem à marcação de verdadeiro ou falso em enunciados assertivos, à complementação 

de palavras do texto em lacunas, a questões de identificação explícita sobre o texto 

auditivo e a perguntas simples sobre o coenunciador-aluno. Sendo assim, compreende-se, 

principalmente por essa última atividade, que o propósito é que o aluno compreenda e 

saiba usar as formações sintagmáticas referentes a uma apresentação pessoal, e nada mais 

além disso. As nacionalidades são somente expostas no texto como um pretexto para se 

explorar o léxico de países e gentilícios em espanhol, o que se comprova na atividade 

seguinte (figura 51), em que se propõe um exercício de palavra-cruzada.  
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Figura 51 - Síntesis (2010), p.14 

 

Ainda no que diz respeito ao áudio da Figura 49, o principal problema a ser 

detacado é que, mais uma vez, o livro didático apaga as diferenças, inerentes a qualquer 

sujeito e a relação social, e as possíveis tensões, sobretudo se se trata de nacionalidades 

distintas. Como se sabe, não existe contato sem conflito e a coleção acaba por construir 

uma falsa impressão de que todas as pessoas, não importa de onde sejam, convivem em 

perfeita harmonia, sem que estejam em jogo as relações de poder. No caso do texto em 

questão, inclusive, as relações se mostrariam mais desiguais, visto que envolve duas 

participantes estrangeiras – peruana e venezuelana – na Espanha, o país que no passado foi 
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colonizador e, nas últimas décadas, vem recebendo imigrantes latino-americanos na 

condição de mão-de-obra barata.  

A unidade traz um gênero discursivo próximo ao mundo dos estudantes, pois essa 

conversa inicial com colegas de turma é prática comum no início do ano letivo, 

provavelmente quando o áudio será trabalhado, mas peca ao construir uma falsa ideia de 

harmonia e de neutralização das diferenças em um ambiente tão artificialmente 

heterogêneo. Vale ressaltar que essa será o contato inicial do leitor/estudante com a 

coleção e talvez, com a educação linguística em língua espanhola, já que se trata da 

primeira unidade do primeiro volume. A porta de entrada de Síntesis, portanto, já nos dá 

uma ideia de sua visão acerca das identidades e das relações entre sujeitos de diferentes 

países. Assim como na coleção Enlaces (2010;2013), está composta por diversas 

atividades que representam personagens vivendo em países estrangeiros, sejam brasileiros 

ou não brasileiros, como nas figuras 52, 53 e 54. No entanto, não há uma proposta de 

reflexão sobre a temática da imigração ou do intercâmbio social.  
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Figura 52 - Síntesis (2010), p.16 
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Figura 53 - Síntesis (2010), p.17 
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Figura 54 - Síntesis (2010), p.19 

 

As figuras acima, portanto, revelam um foco da coleção não em abordar de fato a 

diversidade cultural, mas somente em citar superficialmente as diversas nacionalidades, 

para, assim, abordar frases feitas, fixas, que, supostamente, podem ser usadas em uma 

situação de comunicação  

Na coleção Cercanía (2013; 2016), aprovada nos PNLDs 2015 e 2018, no segundo 

capítulo, na seção intitulada Cultura en diálogo: nuestra cercanía, propõe-se a leitura de 

textos que estabelecem uma proximidade entre os países de língua espanhola e o Brasil. No 

capítulo em questão, são apresentados dois textos: as canções ―Guantanamera‖ (figura 55) 

e ―Aquarela do Brasil‖ (figura 56). A atividade proposta para cada texto diz respeito ao 
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amor dos enunciadores por sua terra. A questão que, de fato, faz a aproximação entre os 

textos pede que o aluno descreva uma foto pertencente ao cenário que as canções 

descrevem. Não há, mais uma vez, questões que suscitem a reflexão crítica sobre a 

diversidade cultural, necessária para a formação de um cidadão crítico, como propõe o 

Manual do Professor.  

 

 

Figura 55 - Cercanía (2013), p.44 
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Figura 56 - Cercanía (2013), p.45 

 

Além disso, uma imagem representa bem a proposta de harmonização entre as 

nacionalidades em Cercanía (2013). Em um exercício de palavra cruzada, é apresentada 

aleatoriamente uma foto de pessoas que supostamente pertencem a países latino-

americanos, abraçados e sorrindo (figura 57). Mesmo que não haja relação com a 

atividade, tampouco pertença a algum texto, a utilização da imagem meramente ilustrativa 

diz muito sobre a visão que se pretende construir acerca da diversidade e do convívio com 

o outro. 
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Figura 57 - Cercanía (2013), p.35 

 

A diversidade, portanto, é retratada a partir de uma perspectiva limitadora, que não 

estimula o reconhecimento das diferenças. Nos textos, tanto verbais quanto não verbais, os 

enunciadores são apreciadores e não apontam problemas do lugar em que vivem. Da 

mesma forma, o estudante não é instigado a fazê-lo, pois não há questões que de fato o 

façam enxergar as diferenças entre sua cultura e a do outro. Sendo assim, o brasileiro e o 

não brasileiro apresentam apenas uma característica: o que ama o seu lugar, sem questionar 

os problemas sociais. O aluno acaba por não se reconhecer como diferente do outro. Como 

afirma Grigoletto (2003), a intenção de tornar todos iguais faz com que não haja de fato 

uma identificação, pois para reconhecer-se como indivíduo é necessário que haja 

diferenças, como conceitua Silva (2011). 

 A coleção Confluencia (2016), aprovada no PNLD 2018, inicia-se com uma 

unidade que se intitula Juntos e tem como um dos seus objetivos fazer como que o 

estudante reflita sobre as diversas formas de convivência nos diferentes grupos sociais. Um 

dos textos que compõem a seção Lectura é uma reportagem que aborda uma ―ecoaldeia‖ 

localizada no Equador, em que vivem juntas pessoas de diferentes nacionalidades (figuras 

58, 59 e 60). Ao descrever a vida na comunidade, o enunciador argumenta, através de falas 

de seus integrantes, os motivos que os fizeram deixar a cidade para viver no campo. Tanto 

a fala dos entrevistados, quanto a descrição do narrador constroem uma visão de um lugar 

em que todos convivem em plena harmonia, sem qualquer tipo de conflito, já que estão 

reunidos por um mesmo propósito, o que fica explícito em trechos como: ―En el trayecto 
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otros integrantes de la aldea caminan, entonan una guitarra o bailan: „Aquí somos felices, 

libres. Es hermoso‟, exclama Tarupa‖ e ―En otro lado, más ocupantes se saludan entre sí. 

„Hola, cómo estás, hermano‟, exclaman al tiempo que estrechan las manos‖ (p.16).  

 Em outro trecho, vê-se uma frase que alude a um estereótipo: ―Allí todos son 

cálidos y transmiten confianza, y aunque su apariencia es confudida con la de una hippie, 

no fuman, no beben y no comen carne‖ (p.16). No entanto, tanto com relação à total 

harmonia com que é descrito o ambiente, quanto ao estereótipo do trecho transcrito acima, 

a atividade não propõe uma reflexão crítica. Como é possível observar nas figuras 60 e 61, 

as questões de leitura situam o lugar, as nacionalidades das pessoas e o propósito que as 

fizeram viver juntas, mas as de pós-leitura não levam a uma discussão ou questionamento 

sobre a possibilidade de existir de fato um lugar em que pessoas com formações 

identitárias tão diversas possam conviver sem desacordos. Pelo contrário, reforçam a ideia 

de equilíbrio e de harmonia apresentada no texto.  
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Figura 58 - Confluencia (2016), p.15 
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Figura 59 - Confluencia (2013), p.16 
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Figura 60 - Confluencia (2016), p.17 

 

Figura 61 - Confluencia (2016), p.18 
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A coleção, nessas atividades, acaba por desenvolver a ideia de que as identidades 

nacionais se neutralizam quando se está em busca de um mesmo ideal. Além de apresentar 

uma noção do senso comum sobre o que chamam de ―hippies‖, contribuem com os 

discursos estereotipados acerca desse tipo de organização comunitária. Vale ressaltar que o 

que leva a essa visão não é o texto usado pela coleção, mas o silenciamento diante de tais 

elementos que poderiam ser discutidos criticamente nas atividades.   

Os textos e atividades analisados até aqui, mostram, assim, que, apesar de estar 

constantemente presente nos LDs, o tema da interculturalidade e do contato entre 

diferentes nacionalidades é apresentado, na maioria das vezes, de maneira a estabelecer um 

apagamento das diferenças. A visão que acaba por construir é de uma convivência 

harmoniosa e de um mundo em que não existem conflitos, tampouco, quando se faz um 

primeiro contato. 

Foi possível observar também que algumas coleções, tais como Cercanía (2013; 

2016) e Confluencia (2016), demonstram um maior interesse em discutir questões 

referentes ao convívio, mesmo que essas sejam superficiais e contribuam para o reforço de 

estereótipos. Por outro lado, outras, Enlaces (2010; 2013) e Síntesis (2010), apresentam um 

propósito exclusivo de abordar questões gramaticais e se limitam a somente mencionar 

nacionalidades que correspondem às culturas hispânicas ou à brasileira, sem que haja de 

fato um trabalho multicultural.          

 

7.1.2. O intercâmbio e a imigração  

 Acredita-se que a temática da imigração e do intercâmbio está constantemente 

presente nos livros didáticos de língua estrangeira devido a esses serem fatores que 

colocam, inevitavelmente, indivíduos de nacionalidades diferentes em contato. Algumas 

coleções, no entanto, trazem o assunto de maneira superficial, como um pretexto para 

abordar gramática e vocabulário; por outro lado, outras procuram estabelecer uma reflexão 

crítica, considerando o texto como uma produção discursiva, como analisaremos nesta 

seção.  

Na edição de 2013 da coleção Enlaces, na unidade 4, que aborda o tema das 

moradias, na seção Como te decía, a proposta de produção textual parte de um texto 

exemplificador (figura 62). Nele, Juan – de quem não se cita a nacionalidade –, está 

fazendo intercâmbio no México e conversa com a sua mãe pela webcam. Como é possível 

observar, a mãe pergunta como está Juan e ele responde: ―De maravilla. México es un país 
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precioso, la gente es muy hospitalaria... Me encanta. Mira, este es Jorge, mi „hermano‟ 

mexicano.‖. Assim como observou-se na seção anterior, a convivência com uma pessoa de 

cultura diferente da sua é harmoniosa e o povo mexicano descrito como sendo hospitaleiro. 

Juan não aparenta sofrer nenhum tipo de estranhamento cultural. Muito pelo contrário, ele 

se mostra encantado com o país e com a gente. Mais uma vez, há o apagamento das 

diferenças para que haja uma falsa impressão de união e de igualdade.  

 

 

Figura 62 - Enlaces (2013), p.74 

 

A atividade de produção textual, por sua vez, propõe que o aluno crie um diálogo 

entre um jovem que está fazendo intercâmbio em algum país hispânico e sua família. Além 
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de o aluno ter de simular uma cena que não faz parte de seu contexto social, ele deve se 

colocar no papel de outro enunciador, inventado por ele. O intercâmbio aqui é 

representado, portanto, como uma realidade comum a qualquer estudante. Não há sequer 

uma pergunta sobre a experiência do aluno, se ele já viajou ou já estudou em outro lugar. 

Em quase toda a unidade 4 da coleção Enlaces (2013) predomina a associação dos 

diferentes tipos de moradias ao intercâmbio, como também apresenta a figura 45, dando a 

entender que o estudante é um possível intercambista, ou que seu interesse por aprender 

uma língua estrangeira é motivado pela vontade de viajar, algo muito presente no ensino 

instrumentalizado de cursos livres de idiomas. 

Como revisão da unidade 6 de Enlaces, tanto na edição de 2010, quanto na de 2013, 

propõe-se uma atividade na qual o estudante deve escrever um e-mail a uma estudante de 

intercâmbio mexicana que passará um mês no Brasil (figura 63). O enunciador-LD sugere 

que o coenunciador-aluno receberá essa estudante e deve dar dicas de como se vestir de 

acordo com o clima de sua cidade durante o mês de abril. Claramente é uma atividade que 

pretende explorar os conhecimentos do aluno acerca do vocabulário, como é constante na 

coleção. No entanto, o que chama a atenção é o fato de o tema do intercâmbio estar 

presente em uma atividade referente a uma unidade que trata de vestimentas. Isso 

corrobora, portanto, o intercâmbio, o contato com o outro através de viagens e a 

convivência harmoniosa como um tema imposto, ou seja, como um tema constante do 

campo discursido do livro didático de espanhol, já que está presente ao longo de toda a 

obra, intervindo em todos os assuntos e nos dando a ideia de que se aprende espanhol para 

viajar. 
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Figura 63 - Enlaces (2013), p.112 

  

A coleção Confluencia (2016), na primeira unidade, ao tratar do tema da 

convivência, apresenta como um dos objetivos: ―Reflexionar sobre diversas formas de 

vivir juntos, sobre la convivencia en los más variados grupos sociales, como la única 

manera de desarrollar todas nuestras potencialidades como seres humanos‖. Como 

proposta da unidade afirma-se, ainda: ―En esta unidad vamos a tratar sobre lo que 

significa compartir nuestras vidas con otras personas, observando diversas maneras de 

vivir juntos‖ (p.9). Dentre as várias abordagens que o tema possibilita, pelo seu caráter 

amplo, a coleção escolhe começar com um texto que trata das experiências de intercâmbio 

de uma estudante mexicana (figura 64) na capital do seu próprio país. Sendo assim, o fato 

de constantemente estar presente nos LDs analisados, principalmente quando se aborda o 

contato com o outro, o intercâmbio e a viagem se destacam como temas impostos. 

Enfatizam, portanto, a ideia de que a convivência e a relação com o outro se realiza, 

normalmente, através de viagens. 
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Figura 64 - Confluencia (2016), p.13 

 

Como é possível observar, o texto é narrado em primeira pessoa pela personagem, 

Norma. Apesar de a estudante não ter saído do seu país, ela conhece pessoas de outras 

nacionalidades e faz amizade com brasileiros, aos quais chama de ―mis hermanos‖. A 

enunciadora, ainda, diz que não teve dificuldade de adaptar-se à nova rotina, pois estava 

apaixonada pela ideia de estar na Cidade do México e encerra o texto afirmando: ―Soy las 

muchas personas que conocí, y, gracias a ellas, hoy puedo decir que la Ciudad de México 

se ha vuelto mi casa‖.  
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A atividade relacionada ao texto (figura 65) enfatiza a relação amigável com as 

pessoas com que conviveu no intercâmbio e a sua facilidade de adaptação à nova cidade. 

Ainda, as questões de pós-leitura, que pretendem estimular uma reflexão sobre o tema 

abordado, não propõem uma crítica sobre esse contato harmonioso e não conflitivo, mas 

contribuem com a compreensão de o intercâmbio cultural ser sempre uma experiência 

fácil, em que as diferenças são apagadas. Apesar disso, é importante salientar que em seu 

conjunto, o primeiro volume de Confluencia (2016), nos traz uma perspectiva não-

essencialista das identidades, apresentando, em alguns casos, como o exposto acima, 

deslizes e silenciamentos relacionados ao tratamento do convívio entre as culturas. 

 

 

Figura 65 - Confluencia (2016), p.14 

 

Na coleção Cercanía (2013; 2016), no primeiro capítulo, que se propõe a abordar a 

diversidade da cultura latina, é apresentada uma atividade de expressão escrita que sugere a 

preparação de um cartão postal (figura 66), sugerindo que o estudante imagine que está em 

uma cidade do mundo hispânico e envie a um amigo hispanofalante que vive no Brasil, um 

cartão postal explicando como é o país em que está. 
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Figura 66 - Cercanía (2013), p.25 

 

Sendo assim, sugere ao estudante que simule uma situação que provavelmente está 

longe de sua realidade, visto que é necessário que ele esteja em uma cidade de cultura 

hispânica e, além disso, tenha um amigo hispânico que viva no Brasil. Essa situação criada 

pela atividade exige que o aluno tome uma identidade para si, que lhe é alheia e não 

corresponde a sua realidade. Além disso, a coleção, que no início propôs o tema da 

diversidade cultural na América Latina, acaba levando um assunto tão rico e com 

diferentes possibilidades de abordagem crítica para uma compreensão simples de que o 

contato à diversidade se dá através do turismo. O aluno, dessa forma, estimulado a 

compreender-se como integrante de uma comunidade latina, com uma diversidade de 

identidades, mais a frente é levado a imaginar-se como um turista em um país hispânico e 

tendo um amigo também hispânico a quem contará suas experiências. Ao final do capítulo, 

portanto, o que se mostra como interessante é conhecer a diversidade através do turismo. 

Dessa maneira, a latinidade e os países de fala hispânica são exaltados, ignorando o papel 

do brasileiro como cidadão. 

Levando em consideração o plano do tema, como proposto na semântica global de 

Maingueneau (2008), entende-se que o turismo apresenta-se como tema imposto pelo 

gênero livro didático de língua estrangeira, ou seja, esse é um assunto que se mostra 

constante nesse tipo de instrumento de ensino. O aluno brasileiro, por sua vez, é 

compreendido como aquele que aprende a língua estrangeira com a finalidade de viajar e 

conhecer os países detentores da língua. O LD apresenta um papel, portanto, de guia ou de 

panfleto turístico e o aluno, de potencial turista. Além disso, analisando o capítulo a partir 

do plano da intertextualidade, é possível dizer que a coleção concebe uma visão do aluno 

aprendiz de língua estrangeira como aquele interessado a comunicar-se com um não 

brasileiro ao viajar, reproduzindo um discurso que faz parte do imaginário do senso 

comum. 
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Vejamos agora como é abordado o tema da imigração. A edição de 2010 de 

Enlaces, na unidade 6, aborda o assunto do consumismo a partir de um livro – No logo, el 

poder de las marcas (2010) – que trata dos mecanismos do trabalho escravo por parte das 

grandes multinacionais (figura 67). Inspirado nele, um artigo argentino (figura 68) 

apresenta um protesto em forma de paródia, que denuncia o trabalho em oficinas têxteis 

clandestinas em Buenos Aires, a partir da encenação de atores que simulam um desfile 

enquanto uma costureira boliviana produz na máquina de costura a 0,50 pesos.  

 

Figura 67 - Enlaces (2010), p.99 
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Figura 68 - Enlaces (2010), p.100 

 

Mostra-se, assim, a situação de uma trabalhadora imigrante, escravizada, da 

Bolívia, que gera um possível desconforto, mas que em nenhum momento é levado à 

reflexão pela coleção. A única menção é feita durante a atividade que segue o texto, ao 

perguntar ao coenunciador-aluno: ―Según el texto, ¿de qué nacionalidad son los explotados 

en los talleres textiles clandestinos?‖. A resposta sugerida é apenas ―Boliviana‖. Com o 

silenciamento de questões sociais que suscitam essa resposta, o discurso do LD acaba por 

produzir uma característica de explorado à nacionalidade boliviana como se esta lhe fosse 

uma condição natural, da qual não se pode mudar. Como vimos, a estereotipagem surge 
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exatamente dessa ideia de naturalização das características, que, na maioria das vezes, tem 

cunho histórico e político, resultante de relações de poder em que um sempre é 

representado de forma inferiorizada e subordinada. Na edição de 2013, essa atividade já 

não está mais presente, dando lugar a um texto que trata da mesma temática, mas sob outra 

perspectiva.  

A coleção Enlaces (2010; 2013) traz uma atividade que fala sobre quatro jovens 

marroquinos que moram em Raval, um bairro de Barcelona (figura 69). No enunciado que 

antecede o texto, afirma-se que essa localidade tem uma grande população de imigrantes 

do Paquistão, das Filipinas e do Magreb. O surf aparece como um esporte que mudou as 

suas realidades, através do projeto RavalSurf. A partir daí, é feita uma relação com um 

projeto social carioca, Surfavela, voltado para jovens de comunidades que, segundo o 

texto, ―se convierte en una alternativa a la violencia y al tráfico de drogas que rodea a los 

jóvenes de las favelas‖ (p.134). O texto, ainda, afirma que o surf pode funcionar como uma 

ponte entre esses jovens e os de classe média, criando, assim, ―lazos sociales‖ entre eles.  
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Figura 69 - Enlaces (2013), p.134 

 

O texto sugere, então, que o mesmo acontece com os marroquinos, visto que eles 

estão suscetíveis às mazelas sociais e o surf nas praias de Barcelona aparece como uma 

opção para salvá-los desses problemas e, ainda, estabelecer a integração com outras 

pessoas: ―Basta con pasearse por las playas de la ciudad catalana un domingo cualquiera 

para ser consciente de este rasgo igualador: autóctonos, inmigrantes, turistas, ricos, 

pobres, familias enteras... compartiendo espacio.‖ (p.134). Sendo assim, a praia é 

apresentada como um lugar no qual todos são iguais, não importa sua origem ou classe 

social. A praia funciona, portanto, como um espaço em que as diferenças são neutralizadas 

e onde todos podem conviver harmoniosamente. Na edição de 2010, a atividade proposta 
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não traz nenhuma questão que aborde o tema da convivência ou que enfoque o projeto 

social como um agente integrador, deixando de proporcionar a discussão sobre temas 

importantes para a formação cidadã dos estudantes e simplificando as relações sociais. 

Como vimos, nos textos e nas atividades anteriores na coleção, quando há qualquer tipo de 

contato entre diferentes nacionalidades, essa nunca é constantemente apresentada como 

harmoniosa, sem nenhuma tensão dos dois lados. Já a edição de 2013 (figura 70) traz uma 

atividade que faz menção a tais assuntos, como nas questões e, f e g, colocando em 

evidência a influência do projeto brasileiro para o espanhol.  

 

 

Figura 70 - Enlaces (2013), p.135 

 

De qualquer forma, o efeito de sentido que o texto e a atividade constroem é de 

mérito da Espanha, inspirando-se na ideia brasileira, de salvar e transformar as vidas de 

imigrantes, sendo esta representada como um lugar melhor para se viver e desempenhando 

um papel ativo para o bem-estar de países que dependem dela, colocando-os como 

subalternos e inferiores. 

 Na coleção Síntesis (2010), na primeira unidade, é apresentado um texto de 

Eduardo Galeano, ―Caminos de alta fiesta‖ (figura 71), que trata da migração humana na 

pré-história e da nossa consequente origem comum africana, focando, assim, a incoerência 

do racismo. Tal texto é um dos únicos retirados do mundo social da unidade, ou seja, que 
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não foi criado especificamente para fins didáticos; porém, é apresentado apenas como 

leitura complementária. A sugestão do enunciador-LD é para que o coenunciador-aluno 

leia e reflita. Ao lado, há uma nota afirmando que no livro do professor são propostas 

perguntas para a realização de um debate. 

 

 

Figura 71 - Síntesis (2010), p.23 

 

No entanto, as questões não geram debate crítico, mas sim respostas objetivas 

acerca do conteúdo do texto e de temas geográficos (países e idiomas falados na África) e 

do gênero (figura 72). Apenas a última questão trata da crítica do texto – ¿Qué critica? –,  

sugerindo como resposta: ―La intolerancia de los países ricos en relación con los 
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emigrados que llegan de los países pobres para huir de las malas condiciones de vida a 

que están sometidos en su país.‖ (p.21). Há, portanto, um forte silenciamento, que acaba 

por construir e a difundir uma representação cultural acerca da soberania dos países mais 

ricos, que dominam e discriminam os mais pobres, que, por sua vez, precisam deles. O 

coenunciador-aluno é levado a entender, inclusive, que os países africanos se reduzem a 

mazelas e pobreza, não havendo nenhum atrativo que levem seus cidadãos a quererem ficar 

em seus países. Diante de temas tão presentes na atualidade, a coleção não propõe estender 

o debate para questões mais abrangentes acerca da imigração e do racismo. Pode-se dizer 

que, ao silenciar essa discussão, Síntesis se posiciona contra uma formação cidadã do 

estudante e colabora com a propagação de um estereótipo.  

   

 

Figura 72 - Síntesis (2010), MP, p.21 

 

A coleção Cercanía (2013; 2016) inicia-se com a abordagem do tema dos países 

que falam espanhol, em uma tentativa de celebrar a pluralidade cultural. A obra organiza-

se em unidades e cada está dividida em dois capítulos, como vimos na seção anterior. Na 

unidade 1, o primeiro capítulo trata da cultura latino-americana, focando a diversidade 

cultural aqui existente, e o segundo capítulo aborda o turismo na América Latina, 

colocando como destaque a convivência com as diferenças.  

Para abordar a diversidade cultural existente na América Latina, a coleção 

apresenta a canção 300 Kilos como texto da atividade de compreensão oral (figura 73), que 

cita os diferentes países que formam parte do nosso continente. 
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Figura 73 - Cercanía (2013), p.13 

 

A letra não cita todos os países que compõem a América Latina, porém, dentre os 

citados, está o Brasil e Portugal, entendendo que são países que também falam uma língua 

latina. Sendo assim, com a apresentação dessa canção, a coleção estabelece uma 

aproximação entre o brasileiro e os países que têm o espanhol como uma de suas línguas 

oficiais, contribuindo para que talvez o estudante possa se identificar como integrante de 

uma comunidade, a latina. Associado a esse texto, é proposta uma atividade de 
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compreensão leitora (figura 74) que explora o tema da cultura latina, ressaltando a 

presença do Brasil e de Portugal na canção (―¿Por qué se incluye a Brasil y Portugal en la 

canción?‖). 

 

 

Figura 74 - Cercanía (2013), p.14 

 

Além disso, a atividade também aborda a questão da imigração, focando a parte da 

canção que cita os ―centros latinos‖, cidades nas quais há um grande número de imigrantes. 
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Porém, ao invés de a atividade tratar do tema de forma a levar o estudante a refletir 

criticamente acerca das causas e dos efeitos da imigração, aborda de uma maneira 

superficial, com o propósito apenas de informar do que se trata. O que é reforçado na 

atividade é a necessidade de os países latinos se unirem, se reconhecerem como integrantes 

de uma comunidade, porém isso é feito em uma questão de múltipla escolha. O efeito de 

sentido que a atividade acaba gerando é de homenagem aos países latinos, dando a 

entender que a relação entre os povos se dá de maneira harmoniosa, deixando de lado 

qualquer diferença que possa existir. Ainda, os ―grandes centros latinos‖ são retratados 

como importantes para a difusão da cultura latina, como se essa fosse recebida de forma 

harmoniosa, sem conflitos.  

Sendo assim, surge a possibilidade de o estudante, como brasileiro, ver a 

necessidade de integrar-se com as outras nacionalidades e passar a compreender a 

imigração como um fenômeno importante para a integração e difusão de sua cultura. Aqui 

o apagamento das diferenças se dá no sentido de que todos somos iguais, por fazermos 

parte de uma mesma cultura, a latina, ignorando as relações de poder, os preconceitos e os 

conflitos que a diversidade pode ocasionar. Negando essas diferenças, essas representações 

acabam por gerar estereótipos de que, se nos entendemos e se convivemos em harmonia, 

somos iguais. Com relação a isso, Grigoletto (2003, p.355) afirma que: 

Como todo processo de construção de estereótipos, a reprodução 

estereotipada tem o efeito de reduzir as culturas representadas, tanto 

estrangeira como nacional, a poucos traços, de retratar suposta essência, 

de naturalizá-las e, dessa forma, fixar determinadas imagens. Essa é uma 

estratégia na qual se percebe o modo de funcionamento do discurso 

colonial, que opera por meio da naturalização e consequente fixação de 

diferenças entre o colonizador e o colonizado. Se as diferenças são 

culturais, elas podem ser modificadas; mas, se são ―naturais‖, isto é, se 

fazem parte da essência ou natureza de cada um, elas podem ser fixadas 

para sempre.  

 

Ainda na primeira unidade do primeiro volume de Cercanía, agora no segundo 

capítulo, a coleção apresenta como tema o turismo hispânico como uma proposta de 

discutir a convivência com as diferenças (figura 75). Já no título do capítulo, há a 

concepção de que as diferenças identitárias são compreendidas a partir da viagem. Mais 

uma vez, portanto, volta-se para a ideia do coenunciador-aluno como turista. 
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Figura 75 - Cercanía (2013), p.27 

 

Ao tratar do tema a que se propõe, o capítulo, no entanto, mais uma vez, o faz de 

uma forma superficial. A atividade de leitura aborda o gênero carteira de identidade, 

focando as diferenças e semelhanças entre os dados de documentos de três países 

diferentes.  A diferença também é abordada com relação ao tipo de documentação: cédula 

de identidade e passaporte (figura 76).  
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Figura 76 - Cercanía (2013), p.28 

 

A partir daí, o capítulo volta-se para o tema da viagem, trazendo uma canção – 

―Visa para un sueño‖, de Juan Luis Guerra – (figura 77) que trata da imigração, sob uma 

perspectiva positiva.  
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Figura 77 - Cercanía (2013), p.31 

 

Na canção o enunciador busca um visto para realizar o sonho de viver em outro 

país, tocando superficialmente no assunto da imigração ilegal, como se pode observar nos 

seguintes versos: ―Buscando visa, para naufragar / buscando visa, carne de la mar / 

buscando visa, la razón de ser / buscando visa, para no volver‖. Com relação a isso, a 

atividade (figura 78) faz apenas uma pergunta: ―e) En la canción, ¿cuál es la salida para 

aquellos que no consiguen la visa? ¿Qué riesgos hay?‖. Ademais, há apenas uma questão 
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que estabelece uma relação entre o texto e o contexto social do aluno: ―f) ¿Conoces a 

personas que salieron de Brasil y necesitaron “una visa para un sueño?‖. 

 

Figura 78 - Cercanía (2013), p.32 

 

As questões que seguem mudam o assunto para o tema da burocracia (figura 79), 

não estabelecendo relação com o assunto anterior e ignorando uma reflexão crítica 

aprofundada sobre a imigração e os problemas relacionados a ela. Dessa forma, pode-se 
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concluir que a coleção contribui para o entendimento de que a imigração é algo natural 

para um latino-americano, que teria o sonho de viver em um país mais desenvolvido, 

mesmo que de forma ilegal e, com isso, corra riscos de perder sua vida. O aluno, como 

cidadão latino-americano, é incitado a aceitar essa realidade como sendo uma característica 

natural de parte de sua identidade. 

 

 

Figura 79 - Cercanía (2013), p.33 
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Por sua vez, a coleção Sentidos en lengua española (2016), aprovada no PNLD 

2018, trata o tema da imigração de forma diferente. Na segunda unidade, intitulada 

Derecho a la identidad, a obra se propõe a desenvolver o tema da identidade e da 

cidadania. Como será observado, o foco é dado à temática da imigração, sobre a condição 

dos imigrantes nos países de destino e sobre a garantia de seus direitos civis. Passemos, 

assim, para a primeira atividade. 

 Na seção destinada à leitura, é apresentada uma notícia (figuras 80 e 81) que leva o 

seguinte título: ―Hay en EU 2 millones de paisanos sin acta de nacimiento mexicana‖. O 

texto, portanto, não é criado para fins didáticos e foi publicado em um jornal eletrônico 

mexicano. Como é possível inferir pelo título, o assunto refere-se à grande quantidade de 

mexicanos sem certidão de nascimento nos Estados Unidos e os consequentes problemas 

por que passam na condição de imigrante. Segundo o texto, essas pessoas são ―duplamente 

invisíveis‖, visto que não podem usufruir dos direitos nos Estados Unidos e tampouco 

estão respaldadas pelas leis do seu país de origem, como fica claro no seguinte trecho: ―En 

voz de algunos de ellos, no son de aquí ni de allá; no existen jurídicamente en los Estados 

Unidos por su condición de indocumentados; muchos de ellos no pueden aprovechar lo 

que se ha venido ganando por parte de la población migrante mexicana allá en la Unión 

Americana, añadió‖. Como uma forma de resolver esse problema, expõe-se falas de 

políticos mexicanos que defendem a implementação de uma medida por parte dos 

consulados para fazer o registro de crianças e adultos que ainda não têm certidão de 

nascimento.  
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Figura 80 - Sentidos (2016), p.34 
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Figura 81 - Sentidos (2016), p.35 
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Figura 82 - Sentidos (2016), p.36 

  

A atividade, por sua vez, trata exatamente das questões mais problemáticas 

expostas pela notícia: a condição de duplamente invisíveis dos imigrantes e o seu direito a 

documentos que garantam a sua cidadania e, consequentemente, os seus direitos, tanto nos 

Estados Unidos, quanto no México. Nas questões 6 e 7 (figuras 81 e 82), inclusive, são 

trabalhados os sentidos das palavras identidad e paisano, a partir de seus significados 

dicionarizados, trabalhar a inferência lexical com vocábulos centrais no texto. Como já foi 

observado anteriormente, é de se esperar que a imigração faça parte da formação discursiva 

dos livros didáticos de língua estrangeira atuais, visto que esse é um fenômeno que se 

intensifica cada vez mais na sociedade pós-moderna globalizada, pela facilidade de 

movimentos interterritoriais. 

 Assim como a coleção Cercanía, Sentidos aborda o tema da identidade tomando 

como ponto de partida os documentos de registro civil. No entanto, o ponto de vista 

adotado por esta coleção é outro e se aproxima mais da proposta de educação que envolve 

o discurso, sobretudo, o contexto de produção do texto trabalhado e os sentidos que a 

atividade constrói acerca do tema. A imigração para os Estados Unidos, portanto, não é 

vista aqui como um sonho ou como uma solução para os problemas dos latino-americanos. 

Mesmo que essa seja uma condição normalmente atribuída aos mexicanos, a coleção não 

contribui para a visão utópica acerca do ―sonho americano‖ e dá voz aos próprios 
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mexicanos, invertendo os papéis de autoridade, geralmente atribuídos aos norte-

americanos.  

 Em outra atividade na mesma unidade, é apresentado um fragmento de uma notícia 

que aborda o mesmo assunto, porém agora os enunciadores são de nacionalidades 

diferentes: imigrantes haitianos que vivem na República Dominicana (figura 83). O trecho 

destacado pela coleção traz uma citação direta de um haitiano que fala sobre a experiência 

de não ter um registro civil, de sentir-se inexistente: ―te hace sentir inexistente, porque tú 

sabes que una persona que no existe de forma civil no tiene cómo reclamar sus 

documentos‖.  

 

 

Figura 83 - Sentidos (2016), p.37 

 

Já o texto seguinte (figuras 84 e 85), traz o Brasil como sendo o destino de 

imigração para haitianos. A notícia, também publicada por um jornal dominicano, fala 

sobre a situação desumana dos haitianos na travessia entre as fronteiras, que estão sujeitos 

aos desmandos da rede de traficantes. Ainda, através da voz de uma representante de uma 

ONG, é frisada a necessidade de combater a violação aos direitos humanos na rota de 

imigração pelos países que estão envolvidos.  
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Figura 84 - Sentidos (2016), p.38 
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Figura 85 - Sentidos (2016), p.39 

 

A atividade, dentre outras questões que abordam as características do gênero 

notícia, faz a seguinte pergunta: ―En tu opinión, ¿por qué hay tantos haitianos que quieren 

salir de su país? ¿Y por qué eligen Brasil para migrar?‖. A partir disso, o enunciador-LD 

leva o coenunciador-aluno a refletir sobre o Brasil que, mesmo com todos os problemas 

sociais, ainda representa um lugar melhor para viver para pessoas que, em seus países, 

vivem em situações mais alarmantes. No caso dos haitianos, o terremoto que ocorreu em 

2010, de acordo com o que cita o texto, e o consequente agravamento da pobreza, fez com 
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que muitos deixem seu país todos os dias em busca de melhores condições de vida no 

Brasil.  

Assim, o que diferencia esta atividade da analisada na coleção Cercanía, portanto, 

são os participantes envolvidos e os seus lugares de destino e de origem. No senso comum 

circula o discurso de que latino-americanos que buscam uma melhor condição de vida 

migram para os Estados Unidos. Além disso, muitas vezes, esses discursos estão 

carregados de preconceitos. O texto sobre haitianos que se mudam tanto para a República 

Dominicana quanto para o Brasil revela duas situações distintas: os lugares de destino são 

outros e as situações precárias e de invisibilidade são relatadas por uma notícia, um texto 

que apresenta dados retirados do mundo social e não utópicos – como o ―sonho‖ de imigrar 

aos Estados Unidos, apresentado em Cercanía (2013; 2016), como apresentado na outra 

coleção. 

Vejamos mais uma atividade em Sentidos, na mesma unidade. Na seção que propõe 

o trabalho com um texto oral, é apresentada uma notícia que trata do aumento de fluxo de 

imigrantes sem documentos que buscam a Europa (figura 86). Desta vez, os atores 

envolvidos são de origem africana, que se veem obrigados a deixar seus países para ir em 

direção à Itália. Como é possível observar na transcrição do áudio, a notícia considera 

esses imigrantes como refugiados, visto a condição como chegam à costa italiana. Na 

seção Más allá de lo dicho, mostra-se uma foto de refugiados em um barco e um 

infográfico que revelam as condições desumanas em sua travessia e os motivos pelos quais 

podem ser considerados refugiados (figuras 87 e 88). 

  

Transcrição do áudio 

 

Figura 86 - Sentidos (2016), p.205 
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Figura 87 - Sentidos (2016), p.42 
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Figura 88 - Sentidos (2016), p.43 

 

A partir dos textos e atividades analisadas até aqui se vê uma forte oposição com 

relação à representação dos imigrantes. Enquanto algumas coleções abordam o assunto sob 

um ponto de vista positivo, como vimos em Cercanía, em que a imigração é representada 

como um ―sonho‖, a coleção Sentidos procura conduzir o tema de uma maneira crítica, 

apresentando textos que denunciam a situação desumana dos imigrados. Percebe-se, 

portanto, a disparidade do tratamento nos próprios gêneros discursivos selecionados pelas 

coleções: a canção, presente em Cercanía, pelo uso de uma linguagem metafórica, permite 

uma construção de sentido subjetiva e poética, já a notícia, trabalhada em Sentidos, 

apresenta uma linguagem mais direta e objetiva. Além disso, a maneira como são 

conduzidas as atividades enfatizam essa diferença, posto que em Sentidos há uma 

abordagem discursiva efetiva, que leva em conta as condições de produção dos textos e o 

contexto social dos alunos.     

 Ainda na coleção Sentidos, na seção Entreculturas, relacionada à unidade 2, é 

proposta uma atividade que parte do poema ¿De dónde soy yo si soy yo en todos sitios?, do 

escritor espanhol Miguel Ángel Arenas (figuras 89 e 90). O enunciador continuamente se 

questiona a que país pertence e apresenta diversos motivos que o fazem não pertencer a 

nenhum específico, mas sim a todos. Ainda, através das perguntas: ―¿A qué país 

defendería yo si me siento atacado en todos sitios?‖ e ―¿Por qué país moriría yo si me 

siento vivo en todos los sitios?‖, podemos estabelecer uma relação com o que aborda 
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Anderson (2008) sobre o sentimento de pertencimento a uma comunidade imaginada que 

faz com que os indivíduos estejam dispostos a morrer ou a matar em nome de seu país. 

Por outro lado, os versos que desenvolve como respostas a tais perguntas vão ao 

encontro do que conceitua Hall (2015) sobre a fragmentação do sujeito que não apresenta 

uma identidade fixa, mas sim identificações cambiantes que se constituem na e pela 

linguagem através de diferentes contextos discursivos. Sendo assim, o enunciador se 

coloca com diversas nacionalidades por cada uma representar uma experiência de sua vida 

ou um sentimento que carrega. Ou seja, as identidades modificam-se a depender do 

contexto no qual está inserido. 

 

 

Figura 89 - Sentidos (2016), p.116 
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Figura 90 - Sentidos (2016), p.117 

 

Após abordar o tema da imigração, a coleção questiona o pertencimento a um só 

país e a existência de fronteiras que separam as identidades nacionais. Isso fica claro com a 

proposta das seguintes questões: ―¿Qué te ha parecido el poema: „¿De dónde soy yo si soy 

yo en todos sitios?‟? ¿Te ha hecho reflexionar sobre una identidad sin fronteras?‖ e 

―¿Qué te hace sentir brasileño?‖, levando, assim, o coenunciador-aluno a refletir sobre sua 

própria identidade de brasileiro e sobre as identidades múltiplas. Com isso, é negada a 

ideia essencialista da identidade nacional como um traço inerente e estável, diferente do 

que comumente se encontra no campo discursivo do livro didático de língua estrangeira. 
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Conforme já foi mencionado acima, continuamente, viagem é um assunto de 

interesse dos LDs de espanhol. Dentro dessa temática destacam-se o intercâmbio e a 

imigração como meios pelos quais as coleções abordam a diversidade cultural e a 

interculturalidade, entendendo, assim como uma maneira de colocar em contato as 

diferentes nacionalidades. No entanto, muitas vezes, os textos e atividades apresentados 

não apresentam proximidade com a realidade dos alunos brasileiros ou silenciam assuntos 

que representam grande relevância para a sua formação como cidadão consciente do 

mundo em que vive. A coleção Sentidos foi analisada como a única obra que de fato faz 

um trabalho voltado para o propósito de estimular uma reflexão crítica. 

Um assunto que está presente dentro do tema da imigração e do intercâmbio é o não 

brasileiro, principalmente, se ele é europeu ou norte-americano, como uma referência ou 

como aquele que detém o saber. Vimos, por exemplo, que o imigrante deseja um visto para 

os Estados Unidos para alcançar um sonho ou o espanhol como o detentor da língua, 

compreensível por todos e que não demonstra interesse pela língua do outro. Vejamos 

como esse tema se desenrola em outras atividades. 

 

7.1.3.  O não brasileiro como modelo a ser seguido 

Por vezes, a cultura latino-americana aparece associada às culturas europeias em 

uma relação desigual, o que se pode considerar uma herança da dominação colonial. Ainda 

há uma tentativa de estabelecer uma inferioridade da América Latina e uma imposição 

cultural de países considerados ―superiores‖. A construção negativa das identidades latino-

americana se dá, portanto, através de fatores históricos, sociais e políticos. A escola e o 

livro didático, por sua vez, muitas vezes podem funcionar como propagadores desses 

discursos. 

Seguindo uma temática semelhante, a pesquisa de Blanco (2010) evidenciou nos 

livros didáticos de espanhol analisados por ele uma tendência de homogeneização das 

culturas latino-americanas, vistas, frequentemente, como negativas ou exóticas pelos 

discursos colonialistas e, além disso, suas variedades linguísticas são silenciadas pelo 

protagonismo da variedade de prestígio na Espanha. Silva (2011) afirma que a tentativa de 

fixação de uma determinada identidade reflete o desejo de diferentes grupos sociais de 

garantir o acesso privilegiado aos bens sociais e que essas disputas estão marcadas por 

relações de poder: 

Fixar uma determinada identidade como norma é uma das formas 

privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A 
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normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se 

manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa 

eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como parâmetro em 

relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma 

negativa. A identidade normal é ―natural‖, desejável, única. A força da 

identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, 

mas simplesmente como a identidade. (SILVA, 2011, p.83) 

  

Sendo assim, a partir dessas considerações, verificaremos como são construídos 

esses discursos nos LDs aprovados pelos editais do PNLD. 

A coleção Enlaces, tanto na edição de 2010, quanto na de 2013, na unidade 4, 

apresenta uma reportagem (figura 91) – intitulada ―El Gaudí de la favela‖ – que traz como 

personagem um brasileiro, morador de favela, que customizou sua casa de uma forma que 

a tornou parecida com as obras do arquiteto catalão Antoni Gaudí. O texto descreve a casa, 

comparando-a com as características das obras mais conhecidas do artista espanhol e segue 

explicando quem é o brasileiro Estevão, os preconceitos que sofre por parte dos outros 

moradores, que o tacham de louco, e as mazelas da comunidade em que vive, a favela de 

Paraisópolis, em São Paulo. Porém, ao invés de abordar tais assuntos, que podem fazer 

parte da realidade de muitos estudantes, o sentido que o texto acaba construindo é de que a 

arte espanhola funciona como um exemplo a ser seguido por um artista menos qualificado 

que o espanhol, um brasileiro. O foco principal do texto e da atividade recai, 

principalmente, sobre a obra de Gaudí.  

Ao falar sobre a arte realizada pelo artista brasileiro, o texto não deixa de frisar os 

problemas sociais da favela em que ele vive. O brasileiro é descrito como sendo 

esperançoso diante das dificuldades por que passa porque está amparado por sua ―Sagrada 

Família particular‖. Estevão é caracterizado como uma figura curiosa e excêntrica que, 

apesar de morar em uma favela e de sofrer preconceitos, não desiste de seus sonhos, 

reforçando a estereotipia do brasileiro como ―aquele que não desiste nunca‖: ―En una 

descomunal favela, la casa-castillo de Estevão se levanta con aroma de excentricidad, de 

sueño y delirio importado‖ (OSMAN [et al.], 2010; 2013, p.66).  

É possível dizer também que a arte brasileira é apresentada como menor e a 

espanhola como majestosa e como fonte de inspiração. Há, portanto, uma evidente 

soberania da cultura estrangeira, que descreve a arte brasileira como excêntrica, mas não 

como melhor que a espanhola. São apresentadas, então, duas representações distintas e que 

se complementam: o brasileiro é visto como sofredor diante dos problemas do seu país e o 

não brasileiro, europeu, é representado como o que alivia esse sofrimento através da sua 
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arte exemplar. A admiração ao brasileiro parte de uma condolência pelo seu sofrimento e 

pela capacidade de superação e o espanhol como aquele que, por ser mais desenvolvido, 

pode ajudar. Fica clara aqui, portanto, a relação de subordinação e dependência ao modelo 

europeu. Apesar de a seção de autoavaliação esperar que o aluno tenha aprendido como 

conhecimento intercultural a ―valorar la producción artística de mi país a partir de la 

comparación del trabajo del brasileño Estevão Silva da Conceição con el español Antonio 

Gaudí‖ (OSMAN [et al.], 2010, p.76), a arte valorizada de fato no texto e na atividade é a 

espanhola e não a brasileira.  

 

 

Figura 91 - Enlaces (2013), p.66 
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Na coleção Síntesis (2010), na seção Apartado, é proposta uma atividade que se 

relaciona à temática desenvolvida na primeira unidade: os nomes e os sobrenomes. Nela, o 

enunciador-LD sugere ao coenunciador-aluno ler o texto e sublinhar as informações 

importantes, sem dar outras informações. O texto apresentado, intitulado ―De apellido 

indio a español para esquivar el racismo‖ (figuras 92 e 93), aborda o racismo e a 

discriminação histórica sofridos pelos indígenas bolivianos que acabam motivando a 

mudança dos seus sobrenomes para um de origem espanhola. O texto traz falas do pintor 

boliviano Mamani Mamani, que se mostra contrário a essa escolha, principalmente se 

referindo ao ex-presidente Evo Morales, acentuando a importância da valorização de suas 

culturas. Ao mesmo tempo, o texto apresenta uma visão a favor dessa mudança, através da 

fala de outro boliviano, o ex-presidente Víctor Hugo Cárdenas, tendo em vista as 

dificuldades democráticas por que passam os indígenas com relação ao direito de aceder a 

um nível de educação superior. 

  

 

Figura 92 - Síntesis (2010), p.81 
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Figura 93 - Síntesis (2010), p.82 

 

No entanto, a pesar de o texto abordar a questão do racismo e encerrar com uma 

fala de Mamani Mamani, que responsabiliza a Igreja Católica por essa discriminação, a 

fonte da reportagem é espanhola. Mesmo quando o assunto se refere a uma crítica à 

imposição dos sobrenomes de origem espanhola e à necessidade de valorização da cultura 

indígena boliviana, a voz é dada àqueles que detêm o poder. Há aí, portanto, uma falta de 

coerência, pois o texto critica a dominação espanhola, mas a sua fonte continua a legitimar 

essa soberania. Da mesma forma, a atividade proposta não incita qualquer visão crítica 

acerca do racismo, do preconceito sofrido pelos indígenas ou, até mesmo, sobre o poder 

hegemônico da cultura espanhola sobre a sul-americana. Há, portanto, assim como na 

análise anterior, um silenciamento que acaba por dar mais força aos discursos que 

compreendem a cultura do outro melhor que a nossa. 

Por sua vez, a atividade seguinte (figuras 94 e 95) traz o seguinte enunciado: 

―Escribe un pequeño texto en el que contestes a la siguiente pregunta: ¿Qué relaciones se 

pueden estabelecer entre los apellidos y el contexto histórico y social? Para pensar sobre 

este asunto, te sugerimos que leas el siguiente texto.‖. O texto sugerido é ―Me llamo 

Rigoberta Menchú‖, que traz a fala da indígena guatelmalteca em primeira pessoa sobre 

história do seu nome, levantando algumas questões sobre o preconceito às culturas dos 

povos originários. Apesar de a proposta de produção textual ser uma oportunidade de 

discussão do tema, esse é o único momento em que a coleção abre espaço para isso. Como 

podemos ver, a atividade anterior não incita nenhuma reflexão sobre a complexidade do 
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problema abordado no texto e tampouco há uma proposta que permita a construção de um 

debate. 

 

 

Figura 94 - Síntesis (2010), p.82 

  

 

Figura 95 - Síntesis (2010), p.83 

 

A falta de destaque dada ao tema abordado no texto se mostra, portanto, na 

ausência de uma conexão com a realidade do aluno, visto que compartilhamos, no Brasil, 

de um contexto histórico semelhante de discriminação e de preconceitos aos povos 
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originários. Um tema tão relevante para o desenvolvimento de uma visão crítica, que 

poderia contribuir efetivamente para formação cidadã do estudante, como o MP diz 

pretender, é, na verdade, desperdiçado pela coleção. 

Como podemos ver até agora, a legitimação da Espanha como o lugar que detém o 

poder da língua espanhola e a sua soberania diante dos demais países que falam a mesma 

língua está presente no material didático que, através de textos, atividades e silenciamentos 

contribuem para a reprodução de uma visão limitadora e discriminatória. Por outro lado, há 

materiais que, admitindo essa memória discursiva, dedicam-se a valorizar as culturas de 

países que, muitas vezes, são esquecidos, como é o caso da coleção Sentidos. 

Na primeira unidade, a obra trata da pluralidade cultural hispânica e, para isso, 

aborda cinco artistas representantes de diferentes países. A partir disso, foram selecionados 

três artistas sul-americanos, uma guineana e um espanhol. A coleção não explicita o 

motivo de ter excluído os demais países. O que fica evidente é que foram escolhidos 

representantes dos três continentes nos quais há países nos quais o idioma é uma das 

línguas oficiais
11

.  

A seção sobre o escritor espanhol García Lorca, demonstra uma diferença de 

abordagem com relação aos representantes americanos e guineana – que serão analisados 

na próxima seção – visto que não há uma tentativa de valorização e de afirmação da 

identidade espanhola. Isso se deve, obviamente, a fatores históricos que já colocam a 

Espanha em uma posição hegemônica. Como é possível observar (figuras 96 e 97) a 

atividade refere-se à importância da leitura e às mazelas sociais, a partir de um discurso de 

García Lorca. Não há, portanto, uma questão que trate especificamente da identidade 

espanhola.  

                                                 
11

 O espanhol também é uma das línguas faladas nas Filipinas, mas sem caráter oficial ou nacional. 
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Figura 96 - Sentidos (2016), p.21 
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Figura 97 - Sentidos (2016), p.22 

 

Ainda, ao final, na subseção Desafío, a coleção questiona ao aluno sobre a Espanha, 

país de García Lorca: ―¿Es más grande o más pequeño que el estado de Minas Gerais en 

Brasil?‖. Comumente, o mapa-múndi é representado distorcendo dimensões territoriais. 

Isso ocorre, principalmente com a Europa, que é representada em uma dimensão maior, se 

comparada, por exemplo, à América Latina. Julga-se que a pergunta feita pela coleção 

contribui para a compreensão desse fato, revelando a proporção real de nosso território e 

negando, em certa medida, a hegemonia europeia. 

Mais à frente, na unidade 4, intitulada (Des)encuentros en la historia de 

Hispanoamérica, a coleção Sentidos traz como tema o ―descobrimento‖ e a ―conquista‖ da 

América Latina. Apresenta, portanto, como um de seus objetivos: ―estimular tu reflexión 

sobre la historia del “descubrimiento” y de la “conquista” de Hispanoamérica‖. O uso de 

aspas delega as falas a outros enunciadores, que, como sabemos, normalmente reproduzem 

uma perspectiva histórica tradicional. Sendo assim, previamente, já podemos compreender 
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que a coleção apresentará uma visão crítica acerca dos processos históricos de colonização 

da América Latina.  

Para introduzir o tema, na seção Em foco há imagens de obras produzidas por 

indígenas na época colonial (figura 98) que mostram, nas duas primeiras (da Felipe 

Guamán Poma de Ayala em Nueva corónica y Buen gobierno, de 1615), indígenas sendo 

açoitados pelos colonizadores e, nas duas seguintes (de Lienzo de Tlaxcala), a luta violenta 

entre indígenas e europeus. Na questão 4, o enunciador-LD pede para que o coenunciador-

aluno relacione as imagens à seguinte afirmação da UNESCO: ―La interculturalidad, 

desde un enfoque integral y de derechos humanos, se refiere a la construcción de 

relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas‖. O sentido 

construído e a crítica estimulada pela citação acima revelam que as relações entre as duas 

culturas não se deram de forma igualitária no processo de colonização. Como foi 

observado no capítulo sobre identidades, a relação intercultural pressupõe sempre um jogo 

de poder, em que há um explorador e um explorado, e isso fica evidente nos registros 

históricos existentes que são trazidos pela coleção. 
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Figura 98 - Sentidos (2016), p.86 

 

Na seção da atividade de leitura, apresenta-se um texto da Wikipedia – um site de 

fácil acesso e comumente usado para pesquisas na internet – sobre o tema, intitulado 

―Conquista de América‖ (figuras 99 e 100). O texto enciclopédico relata como se deu o 

processo de colonização na América Latina. Ao usar o termo ―conquista‖ no título, já se 

pode inferir que adotará o ponto de vista europeu. O que predomina no texto são trechos 

que descrevem os benefícios para os europeus e, em alguns trechos, são expostas também 

as consequências boas e ruins para os indígenas.  
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Figura 99 - Sentidos (2016), p.89 
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Figura 100 - Sentidos (2016), p.90 

 

Ao trabalhar o gênero discursivo, a atividade proposta (figuras 101, 102 e 103) leva 

o aluno a compreender essas diferentes perspectivas sobre esse acontecimento histórico. 

Muitas vezes, por ser um texto expositivo, é conferida uma autoridade à enciclopédia que 

faz com que não se questione os dados apresentados. O que a atividade analisada, revela, 

portanto, é a tentativa de compreensão de que o relato de fatos históricos passa por pontos 

de vistas específicos que, por esse motivo, sempre apresentam um juízo de valor. Observa-

se, assim, um evidente objetivo de desenvolver no aluno uma visão crítica com relação à 

temática explorada que fuja dos discursos que reforçam a hegemonia europeia. 
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Figura 101 - Sentidos (2016), p.91 
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Figura 102 - Sentidos (2016), p.92 
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Figura 103 - Sentidos (2016), p.93 
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Figura 104 - Sentidos (2016), p.94 

 

Isso se comprova nas atividades que seguem, como na seção Entretextos, que 

apresenta três charges que criticam a chegada dos colonizadores e expõe a relação desigual 

entre as duas culturas (figuras 103 e 104). Assim como nos textos que compõem a mesma 

seção, na atividade 2. No primeiro (figura 103), de Juan Ginés de Sepúlveda, o enunciador 

considera a guerra entre espanhóis e indígenas justa, posto que vê estes como inferiores e 

bárbaros, sendo comparados, inclusive, a macacos. Já no segundo (figura 104), de 

Bartolomé de Las Casas, o enunciador admite a injustiça e a violência sofrida pelos 

indígenas que foram mortos e buscavam de alguma maneira defender-se. Os dois textos 

são seguidos de uma imagem que representa a luta entre indígenas e espanhóis, 
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acompanhado de uma questão em que é proposto que o aluno compare os dois pontos de 

vista apresentados nos textos. 

Na questão seguinte, através de um texto verbo-visual (figura 105) apresenta-se 

uma visão latino-americana sobre o dia 12 de outubro, dia da chegada de Cristóvão 

Colombo ao continente americano, comemorado como o dia da ―Descoberta da América‖. 

No texto, de Eduardo Galeano, o enunciador parte do ponto de vista dos ―nativos‖, 

enumerando o que eles descobriram: ―Los nativos descubrieron que eran indios; 

descubrieron que vivían en América; descubrieron que estaban desnudos; descubrieron 

que existía el pecado; descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro 

mundo y a un dios de otro cielo y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y 

había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la 

lluvia que la moja.‖. E encerra afirmando ―nada para festejar‖. Sendo assim, para embasar 

seu argumento de que não há nada para comemorar, o enunciador utiliza a 

intertextualidade que traz discursos usados para introduzir na comunidade indígena a visão 

europeia e a sua soberania. Ao declarar que não há nada para comemorar, o enunciador 

evidencia o que sofreram os povos indígenas e desbanca os discursos que entendem a 

colonização como uma ―descoberta‖, que ainda hoje circulam.   
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Figura 105 - Sentidos (2016), p.95 

  

A partir dos textos que compõem a seção Entretextos, são propostas as seguintes 

questões na seção de pós-leitura Reflexiona: ―¿Cómo sería una historia de la „conquista‟ 

de América relatada desde el punto de vista de los indígenas?‖ e ―A partir de los textos 

que has leído hasta ahora y de tus reflexiones, ¿darías otros nombres al “descubrimiento” 

y a la „conquista‟ de América? ¿Qué nombres serían?‖. Tais questões corroboram a 

proposta da coleção de desenvolver um pensamento crítico acerca do tema e de 

desconstruir discursos hegemônicos. O europeu aqui não é apresentado como um modelo a 

ser seguido, mas como um personagem que, historicamente, desenvolveu um papel de 

explorador e de destruidor das culturas originárias para impor a sua visão de mundo. 

Através do questionamento do lugar de onde se fala, a coleção constrói a compreensão de 

que existem diversas formas de relatar um mesmo fato e que estes podem ser modificados 

no processo de enunciação. O espanhol, portanto, não é apresentado aqui como aquele que 

detém o poder da língua e da cultura, mas sim como um explorador, que solidifica sua 

hegemonia através do discurso. 
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 Além disso, a coleção Sentidos, que na seção En foco apresenta textos verbo-

visuais produzidos por indígenas, insiste na importância de se saber a visão dos povos 

originários. Sendo assim, na seção Habla, apresenta um texto oral (figuras 106 e 107) que 

resume o livro Popol Vuh, que é uma recopilação de narrações dos povos maias sobre suas 

concepções acerca da vida e do mundo. Mesmo que exerça na atividade uma função 

prática de servir como exemplo de resumo, a presença de mais um texto que tem como 

autoria os povos que não tinham direito à voz na época da colonização, contribui para o 

entendimento de que existiam manifestações culturais legítimas na América Pré-Hispânica 

e da sua importância para a nossa memória histórica. O não silenciamento de tais discursos 

colabora, em certa medida, com a extinção da estereotipia relacionada aos indígenas.  

 

 

Figura 106 - Sentidos (2016), p.104 
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Figura 107 - Sentidos (2016), p.105 

  

Na coleção Confluencia (2016), a unidade 2 apresenta como tema os meios de 

comunicação e apresenta uma atividade que tem por finalidade ensinar a organização do 

gênero legenda de foto dos textos jornalísticos. Em uma questão que segue a explicação 

sobre as características linguísticas do gênero (figura 108), a coleção traz a seguinte 

manchete: ―Perú reclama su tesoro: Exige a la Univesidad de Yale que devuelva joyas 

arqueológicas halladas en el Machu Pichu.‖. O que se observa no enunciado da questão é 

um interesse exclusivo em que o estudante reconheça os elementos linguísticos que 

compõem a legenda, visto que nem o conteúdo da foto, nem a manchete são mencionados. 

Isso fica mais evidente pelo fato de a coleção não apresentar o texto completo da notícia.  
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Figura 108 - Confluencia (2016), p.49 

  

Além disso, a atividade não segue com outras questões que poderiam suscitar uma 

reflexão acerca da história de exploração sofrida pela América Latina por países 

economicamente mais potentes. Fica claro, no título e na foto, o poder dos Estados Unidos 

sobre a cultura peruana, que detém seus tesouros arqueológicos e, com isso, parte de sua 

história. O fato de apenas apresentar a manchete da notícia, silenciando questões que 

levantem questionamentos sobre o assunto, contribui, no campo das ideias, com a 

manutenção da hegemonia de países que costumam representar poder sobre outros.   

 

7.1.4. A aproximação latino-americana 

 Outro tema que constantemente está presenta nas coleções é a busca pela 

aproximação entre os brasileiros e os demais latino-americanos. Essa valorização da 

cultura da América Latina é uma questão que há tempos vem sendo discutida social e 

politicamente, demandando a importância da sua inclusão na educação através do ensino 

de conteúdos da história e das culturas que desenvolvam uma consciência de 

pertencimento à identidade sul-americana, como aponta Lima (2013). O espanhol surge, 
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portanto, como um traço cultural que permite mais efetivamente essa aproximação, visto 

que é língua oficial da maioria dos países do nosso continente, tornando mais fácil essa 

identificação. Sendo assim, é comum encontrarmos em LDs textos e atividades que fazem 

comparações e propõem a proximidade tanto de questões linguísticas quando de 

manifestações artísticas. 

  A coleção El arte de leer español (2010), aprovada no PNLD 2012, traz na sua 

primeira unidade, como já vimos na seção de descrição das obras, o tema da identidade. As 

perguntas que norteiam o capítulo são: ―¿Quién eres tú? ¿Cómo eres? ¿Qué haces? 

¿Dónde vives? ¿Cuál es tu lengua materna? ¿Te gusta la poesia? ¿Cómo es tu familia?‖. 

De acordo com o Manual do Professor, essas questões, além de serem norteadoras, podem 

ser usadas como uma introdução ao tema e ao texto que será abordado. Como se pode 

observar, tais perguntas estão direcionadas ao aluno. Cria-se, portanto, uma cenografia 

(MAINGUENEAU, 2008) na qual o enunciador-LD questiona diretamente o aluno para 

saber como ele se vê, ou seja, como concebe sua própria identidade. Logo após essas 

perguntas, segue-se com o subtema intitulado Latinidad, que nos leva à compreensão de 

que a latinidade é uma característica, se não a mais importante, que faz parte das 

identidades dos alunos. 

 As atividades dessa coleção estão todas pensadas a partir de um texto. Sendo assim, 

os textos antecedem às questões propostas e é feita uma relação com os seguintes, a fim de 

estabelecer uma intertextualidade. Portanto, inicia-se a unidade com um poema de 

Humberto Ak‘abal (figura 109), escritor guatemalteco, intitulado Hoy, escrito em primeira 

pessoa, que trata das incertezas de como o enunciador se vê. A partir desse texto, 

compreende-se que a coleção parte de uma visão de identidade como incerta e cambiante, 

que se aproxima da concepção que defendemos neste trabalho.  
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Figura 109 - El arte de leer español (2010), p.8 

 

Por outro lado, a questão 2 sugere ao aluno que relacione o poema à imagem do 

texto que segue (figura 110). Nele, estabelece-se uma conexão entre as lembranças de 

infância de Ak‘abal e as do desenhista brasileiro Ziraldo, como está claro no trecho: “[...] 

él encontró muchos puntos de identificación entre la manera de sentir las cosas de sus 

niños y de los niños de Ak‟abal, habitantes de dos países que están menos lejos de lo que 

parece, hijos de la misma selva húmeda. El origen de los niños morenos que poblaron la 

infancia del poeta no es, exactamente, el mismo de los niños de la infancia brasileña de 

Ziraldo, pero la trayectoria de los dos pueblos tiene muchos puntos en común‖. A partir 

dessa identificação com o autor guatemalteco, Ziraldo produziu uma obra – Los niños 
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morenos – que busca uma aproximação entre os brasileiros e os outros povos da América 

do Sul. 

 

Figura 110 - El arte de leer español (2010), p.9 
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Figura 111 - El arte de leer español (2010), p.10 

As questões que seguem no texto e que nos chama a atenção são as seguintes: ―2. 

¿Qué países están menos lejos (distantes) de lo que parece? ¿Qué tienen en común?; 3. 

¿Qué puntos imaginas qué tienen en común la trayectoria del pueblo brasileño y la 

trayectoria del pueblo guatemalteca?; 4. ¿Dónde está la patria de los niños morenos?‖. As 

respostas devem estar baseadas no texto, porém também contam com a compreensão de 

mundo, principalmente a segunda questão aqui transcrita. Dessa forma, a coleção propõe 

que se compreenda a proximidade entre os povos brasileiros e guatemaltecos, entendendo 

que temos uma trajetória em comum, o que os fazem pertencer a uma mesma pátria. As 

fronteiras de Brasil e Guatemala são apagadas para que seja reforçada uma identidade 

latino-americana e, ao mesmo tempo, híbrida (CANCLINI, 2015), que, inclusive, fica clara 

na seção ¡Dale! (figura 111).  

Nesse sentido, a primeira visão de identidade que a coleção constrói é de identidade 

nacional, porém não encerrada em nossa própria nação, mas compartilhada com outros 

povos e outras etnias. A resposta às questões propostas no início da unidade – ¿Quién eres 

tú? ¿Cómo eres? –, está pautada, após as primeiras atividades, em dizer que sou brasileiro, 

mas, principalmente, latino-americano e formado por vários povos e etnias. 

Mais à frente, na mesma unidade, propõe-se uma reflexão relacionada à canção 

brasileira ―Te amo América‖, de Byafra (figura 112): ―La integración regional de América 

Latina es un sueño de muchos ciudadanos. Para ti, ¿qué implica esa unión?‖. Como se 
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pode observar, a canção vê utopicamente a união da América, de uma forma otimista, 

entendendo que a união de seu povo poderá gerar amor, igualdade social e justiça. Essa 

visão se aproxima da atividade anterior, ou seja, e união do povo latino-americano como 

um só povo. Como vimos na seção sobre identidades, a coleção segue a tendência do 

processo de fortalecimento das identidades regionais gerado pelo processo de globalização 

(HALL, 2015). A partir do grande avanço das tecnologias e da cultura comum 

impulsionada pelos países desenvolvidos, há um esforço para a valorização das identidades 

mais locais, que no caso aqui é a da América do Sul. 

 

 

Figura 112 - El arte de leer español (2010), p.16 

 

Em seguida, é a apresentada outra canção que, a princípio, contrasta com o ponto 

de vista do texto anterior. Em ―No somos latinos‖ (figuras 113 e 114), o enunciador faz 

uma série de negações com relação às rotulações atribuídas ao que é ser uruguaio e latino-

americano. Parte-se, assim, da visão do outro – norte-americanos e europeus – carregada, 

muitas vezes, de preconceitos e discriminação, para afirmar que sua identidade não se 

resume a ser latino, que recebe aqui uma conotação negativa e estereotipada, como no 
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seguinte trecho: ―Y piensan los yanquis y los europeos somo um país bananeiro con 

palmeritas y calor‖.  

 

Figura 113 - El arte de leer español (2010), p.17 
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Figura 114 - El arte de leer español (2010), p.18 

 

A atividade de leitura sugere uma reflexão sobre o tema da canção focando a 

questão da estereotipia, levando, inclusive, o aluno a pensar sobre as generalizações acerca 

dos brasileiros. Como é possível observar nas figuras 114 e 115, toda ela está baseada em 

discutir os estereótipos e a refletir sobre as simplificações das identidades nacionais. A 

visão que constrói a coleção, portanto, é a de que nós, latino-americanos, formamos uma 

―nação‖, temos uma história comum, mas que não se resume a rótulos dados, 

principalmente, pelas nações consideradas dominantes. Entende, ainda, que por 

conhecermos nossa trajetória podemos nos ver como uma unidade, mas o que está de fora 

não está autorizado a isso. Diferente das coleções, aprovadas pelo mesmo edital, que 
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reforçam a soberania da cultura europeia ou americana sobre a nossa, El arte de leer 

español nega essa legitimidade e estimula o aluno a pensar sobre isso. 

 

 

Figura 115 - El arte de leer español (2010), p.19 

 

Vale destacar, ainda, que a coleção procura, ao longo da primeira unidade, destacar 

a formação da identidade dos brasileiros por diversas outras nacionalidades. Isso acontece, 

tanto nas já analisadas, que tratam da relação com os guatemaltecos e da descendência de 

vários povos, nos textos que propõem a integração entre os países da América do Sul, 

quanto na questão seguinte, que trata dos sobrenomes de família (figura 116): ―c) En 
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nuestro país, ¿en qué ciudades/ regiones/ estados se concentran apellidos italianos? ¿Y 

alemanes? ¿Y japoneses? ¿Y portugueses? Pongan tres ejemplos de cada uno‖. Com isso, 

portanto, o enunciador-LD afirma que temos origens multinacionais e propõe que o 

coenunciador-aluno apenas as identifique.   

 

 

Figura 116 - El arte de leer español (2010), p.23 

 

Como se observou na seção de descrição das obras, a primeira unidade da coleção 

Sentidos (2016), intitulada Una lengua, muchos pueblos, aborda o tema da língua 

espanhola e da diversidade cultural hispânica (figura 117). Como objetivos, pontua: 

―acercarte a la lengua española y a la diversidad y pluralidad de los pueblos hispánicos; 

invitarte a conocer un poco más a estos pueblos; promover tu acercamiento a una visión 

integrada entre Lenguaje, Geografía, Sociología e Historia‖. Sendo assim, tais objetivos 

se distanciam dos propostos por coleções como Enlaces e Síntesis, aprovadas pelo PNLD 

2012, no sentido de que em Sentidos são priorizados temas que envolvem a cultura, o 

multiculturalismo e a interdisciplinaridade, e não se fecham a aspectos estritamente 

gramaticais da língua. Além do mais, na página de abertura podemos ter uma previsão da 

perspectiva pela qual se abordará o tema, ao expor a obra América invertida, que propõe 

uma visão do mundo diferente da imposta tradicionalmente. 
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Figura 117 - Sentidos (2016), p.9 

 

A primeira atividade, já analisa também na seção anterior, revela fotos de alguns 

artistas, representantes de diferentes países. Como uma atividade de pré-leitura, o 

enunciador-LD pergunta ao coenunciador-aluno se eles sabem o que faz cada um. Dentre 

os artistas apresentados, de acordo com o que se observa nas figuras 118 e 119, 

percebemos a prevalência de artistas sul-americanos – provavelmente por esse ser o 

continente com maior número de países hispânicos – um espanhol e uma equatoriana. A 

partir disso, a coleção seleciona cinco desses artistas para explorar mais detalhadamente 

durante a unidade: Victoria Santa Cruz (Peru), Roberto Mamani Mamani (Bolívia), Nelida 

Karr (Guiné Equatorial), Oswaldo Guayasamín (Equador) e García Lorca (Espanha). 
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Figura 118 - Sentidos (2016), p.10 
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Figura 119 - Sentidos (2016), p.11 

 

Analisaremos, pois, como a coleção apresenta os trabalhos de tais artistas para 

entender de que maneira aborda o tema da pluralidade cultural hispânica. A seção Me 

gritaron negra traz como texto principal o poema musicalizado de mesmo nome, da 

peruana Victoria Santa Cruz (figuras 120 e 121), que é apresentado oralmente, declamado 

pela própria autora. Como pode-se observar, a partir da questão 2 são trabalhadas, 

juntamente com as características do gênero poema, a compreensão textual relacionando 

aos efeitos de sentidos relativos ao tema da negritude e do racismo.  

Além do mais, através, principalmente, das questões 5 a 9 a coleção procura 

despertar a reflexão acerca do propósito do texto que é o de afirmação identitária através 

da valorização dos traços que caracterizam a negritude. Ao final, propõe-se a seguinte 

questão: ―¿Crees que es relevante en Brasil el tema del poema, considerando las 

características de nuestra sociedade? ¿Por qué?‖. Sendo assim, a cultura peruana é 

apresentada a partir de uma perspectiva social, revelando que a negritude é um importante 

traço da formação identitária peruana. Ainda, a partir da última questão transcrita acima, 

pretende-se estabelecer uma aproximação entre o tema e a realidade brasileira, propondo, 

assim, uma reflexão acerca de nossas origens históricas e o a discriminação racial tão 

presente em nosso país. 
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Figura 120 - Sentidos (2010), p.11 
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Figura 121 - Sentidos (2016), p.12 

 

Como desafio, são propostas questões objetivas acerca das características 

geográficas do Peru, a representação do mapa da América do Sul destacando o país e uma 

foto da Plaza Mayor, em Lima (figuras 121 e 122). Tais questões são apresentadas para 

situar o coenunciador-aluno com relação ao contexto de produção do poema. O foco 

principal do texto, portanto, como já analisamos, é questão da valorização da identidade da 

identidade negra como um traço cultural peruano representado através da arte. Essa é uma 

demanda social e política que muitas vezes é silenciada no ensino de línguas estrangeiras 

que priorizam questões que constroem uma visão simplificadora da cultura. 
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Figura 122 - Sentidos (2016), p.13 
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Figura 123 - Sentidos (2016), p.14 

 

A próxima atividade que compõe a primeira unidade aborda a obra do artista 

boliviano Alberto Mamani Mamani. Primeiro é apresentado um poema escrito por ele – 

Soy un niño terrible, soy un niño aymara – e depois uma de suas pinturas (figuras 122 e 

123). Seguindo a mesma proposta da atividade anterior, esta apresenta obras que valorizam 

a identidade boliviana através da cultura indígena. Mamani Mamani afirma-se aimara e 

dedica a sua arte à representação dessa identidade. Sendo assim, ao propor a comparação 

entre o tema do poema e da pintura, a coleção estabelece uma relação entre como se 

identifica o artista e como representa sua identidade nas suas pinturas. Ainda, assim como 
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foi feito anteriormente, são propostas questões sobre informações geográficas e linguísticas 

da Bolívia, como uma forma de situar o contexto de produção dos textos. 

 A atividade proposta na seção intitulada Todos somos uno tematiza a artista 

equatoriana Nelida Karr (figuras 124 e 125). Diferente das anteriores, os textos não são 

obras da artista, mas sim reportagens que tratam das características de Guiné Equatorial e 

da visão da artista acerca do seu país. O segundo texto, referente à questão 3, aborda as 

diversas culturas que formam Guiné Equatorial e a influência delas no trabalho da cantora, 

que afirma que sua herança musical localiza-se, principalmente, em raízes africanas, mas 

com influências espanholas/latinas. A partir disso, uma afirmação importante da artista 

para a nossa análise, inclusive por ter sido levada em conta pela coleção é a seguinte: ―Me 

siento identificada con todas ellas, porque, en realidad, todos somos uno‖. Essa frase, 

portanto, traz uma visão unificadora da identidade nacional, mesmo sendo composta por 

uma heterogeneidade cultural. Nelida Karr, a partir desse enunciado, compreende os 

guineanos como uma comunidade que compartilha da mesma experiência de receber 

influências de diversas culturas. 
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Figura 124 - Sentidos (2016), p.16 
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Figura 125 - Sentidos (2016), p.17 

 

A partir disso, a coleção formula as seguintes questões: ―Brasil es también un país 

conformado por muchas culturas. ¿Puedes nombrar algunas de ellas? ¿Crees que, a pesar 

de la diversidad, todos somos uno, como afirma Nelida Karr sobre Guinea Ecuatorial? 

¿Por qué?‖ e “¿Con qué culturas brasileñas te sientes identificado? ¿Por qué?‖. A 

sugestão de resposta do Manual do Professor é classificada como pessoal, apenas 

sugerindo respostas que se relacionem com o contexto social brasileiro. Sendo assim, 

podemos compreender que Sentidos apresenta uma compreensão sobre as identidades que 

se distancia das demonstradas pelas coleções anteriores, ao focar pluralidade cultural 

presente em um país, tanto no texto selecionado para compor a obra, quanto na atividade 
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proposta, que requer que o aluno reflita criticamente sobre o seu contexto sócio-histórico. 

Ainda, não apresenta a diversidade sob uma visão essencialista que, muitas vezes, enumera 

manifestações artísticas folclóricas e exóticas, que acabam por reforçar estereótipos e a 

rebaixar as culturas a um produto pronto para ser consumido e apreciado. Além disso, 

exige que o aluno brasileiro pense sobre suas próprias identidades, reconheça seu país 

como plural e entenda que há a possibilidade de sentir-se representado por muitas culturas.  

A próxima seção aborda a produção artística do equatoriano Oswaldo Guayasamín 

(figuras 126, 127 e 128). Dentre as atividades acerca de sua pintura, de fotos da cidade de 

Guayaquil e de um texto oral acerca do pintor, a coleção propõe a seguinte questão ao 

aluno: ―A partir de lo que has visto y oído, crees que hay puntos en común entre Ecuador y 

Brasil? En caso afirmativo, ¿cuáles?‖. Mesmo sem fazer referência ao Brasil ao longo dos 

textos e da atividade, ao final, a partir de uma questão de pós-leitura, a coleção tenta 

estabelecer uma aproximação entre os dois países. Pode-se dizer que esse é um aspecto 

constantemente presenta em Sentidos: o Brasil, os brasileiros e a reflexão acerca da visão 

do aluno enquanto brasileiro estará presente em diversas atividades. 
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Figura 126 - Sentidos (2016), p.18 
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Figura 127 - Sentidos (2016), p.19 
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Figura 128 - Sentidos (2016), p.20 

 

Ademais, é reforçada a aproximação dos brasileiros com os outros países que 

compõem a América Latina. Ao final da primeira unidade, na seção Un poquito más, é 

proposta uma atividade baseada na canção ―Soy loco por ti América‖, de Caetano Veloso e 

Capinan, cantada pela cantora cubana Celia Cruz (figuras 129 e 130). A canção em si, 

tanto pelo seu contexto de produção, quanto pelo conteúdo faz emergir questões acerca da 

interculturalidade. O fato de ser um texto composto por versos em espanhol, em português 

e, por vezes, em portunhol comprova o sentimento de união entre os povos latinos. As 

questões que seguem a canção buscam exatamente estimular que o aluno reflita sobre a 
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relação do Brasil com o continente Latino-americano e a como se vê diante dos outros 

povos.  

 

 

Figura 129 - Sentidos (2016), p.23 
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Figura 130 - Sentidos (2016), p.24 
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Figura 131 - Sentidos (2016), p.25 

 

Logo após, como conclusão da unidade temática, na seção Proyecto, é proposto um 

trabalho em grupos que visa a que os alunos façam uma pesquisa acerca dos países 

hispano-falantes da América Latina (figuras 130 e 131). A partir do tema Somos todos 

latinos pretende-se que, após essa investigação os alunos saibam identificar o que 

compartilhamos em comum. Sendo assim, sabendo que essa é uma atividade que encerra o 

tema abordado durante toda a unidade, compreende-se que a coleção busca, desde as 

primeiras atividades – analisadas anteriormente – estabelecer a valorização das culturas e 

das identidades latino-americanas e também a aproximação entre nós, construindo a ideia 

de que formamos uma comunidade. No entanto, Sentidos (2016), diferente do que foi 

analisado nas coleções anteriores, não apresenta uma visão unificadora e determinista das 

identidades, mas sim desenvolve uma compreensão de que as culturas se constituem 

historicamente, sem características reducionistas e estereotipadas.      

Isso nos faz pensar acerca da teoria desenvolvida por Hall (2015) no que tange à 

tentativa de reorganização das identidades a fim de preservar as culturas nacionais e 

regionais. Com o processo de globalização, surgem políticas afirmativas que se defendem 

das culturas dominantes impostas pelos diversos meios tecnológicos. A educação e, 

consequentemente, os livros didáticos podem ser instrumentos aliados da luta contra a 

homogeneização identitária e, mais ainda, da luta contra a hegemonia cultural e a 

subvalorização de nossas culturas.  

Vejamos, na próxima seção como ocorre interdiscursividade, para que 

compreendamos a relação entre os enunciados do LD com os discursos que circulam na 
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sociedade e a sua relação com a construção de visões acerca dos brasileiros e dos não 

brasileiros. 

 

 

7.2.  Interdiscurso 

  

O interdiscurso, mais que um plano da semântica global, é um dos principais 

elementos da proposta de análise de Maingueneau, pois é constitutivo da linguagem. 

Segundo o teórico (MAINGUENEAU, 2008), o sentido de um discurso só se constrói no 

interior de um universo de outros discursos, que o antecedem ou o permeiam. Sendo assim, 

não existem discursos livres desse encadeamento, pois tudo o que dissemos é um já dito, 

todos os enunciados remetem a outros enunciados. Isso significa que todos os discursos 

apresentados nos LDs se relacionam com outros enunciados que circulam no mundo social.  

 É de se esperar, portanto, que no livro didático estejam presentes discursos que 

costumamos encontrar em outras esferas discursivas, enunciados que circulam na 

sociedade e que, muitas vezes, se encontram enraizados no senso comum. Podemos 

começar a analisar, primeiramente, a ideia de um desejo de imigração dos latino-

americanos para os Estados Unidos, como foi observado na seção anterior.  

Existem inúmeros textos, que circulam socialmente, de manifestações artísticas ou 

não, que abordam a questão. Sendo assim, constantemente encontramos textos de diversos 

gêneros que abordam a imigração. Alguns apresentam uma visão crítica, tais como as 

charges apresentadas abaixo (Figuras 132, 133 e 134), porém, outros reforçam a ideia do 

―sonho americano‖, como sites de agências de viagens e blogs que dão dicas de como viver 

nos Estados Unidos e na Europa, como retratado em seguida (Figuras 135 e 136). 

 

Figura 132 - Charge imigração 1 

Fonte: <http://www.ikmr.org.br> 

 

http://www.ikmr.org.br/2014/07/conflitos-na-fronteira-norte-americana-o-gigante-e-as-criancas/
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Figura 133 - Charge imigração 2 

Fonte: <https://jornalggn.com.br> 

 

 

Figura 134 - Charge imigração 3 

Fonte: <http://www.vermelho.org.br/noticia/312091-1> 

 

 

Figura 135 - Site agência de viagens 

Fonte: <https://www.acontecenovale.com/quer-morar-nos-estados-unidos-entenda-como-

voce-pode-imigrar/> 

 

https://jornalggn.com.br/eua-canada/a-primeira-entrevista-trump-desce-do-palanque-mas-sobe-no-muro/
http://www.vermelho.org.br/noticia/312091-1
https://www.acontecenovale.com/quer-morar-nos-estados-unidos-entenda-como-voce-pode-imigrar/
https://www.acontecenovale.com/quer-morar-nos-estados-unidos-entenda-como-voce-pode-imigrar/
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Figura 136 - Blog dicas de imigração 

Fonte: <https://www.euandopelomundo.com/blog-indica/reflexoes/morar-fora-do-pais-

passo-a-passo/> 

 

Como já foi observado, a abordagem do tema da imigração pode ser considerada 

imposta pelo LD, por este supor um contato com o outro e, esta, por sua vez, ser uma 

questão fundamental em uma aula de espanhol. Vejamos como a questão do interdiscurso 

se manifesta na atividade proposta pela coleção Cercanía (2013; 2016) que parte da canção 

300 quilos, do grupo espanhol Coyote (Figura 137). A unidade da qual faz parte pretende 

tratar a diversidade na cultura latino-americana, porém, a partir de uma perspectiva que 

pouco contribui para uma reflexão crítica. Nas questões que antecedem o texto, o 

enunciador-LD questiona o que significa a palavra coyote e o porquê de terem escolhido 

esse nome para um grupo de rock (p.12).  

https://www.euandopelomundo.com/blog-indica/reflexoes/morar-fora-do-pais-passo-a-passo/
https://www.euandopelomundo.com/blog-indica/reflexoes/morar-fora-do-pais-passo-a-passo/
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Figura 137 - Cercanía (2016), p.12 

 

Apesar de ser uma oportunidade para uma reflexão sobre o contexto da imigração 

ilegal, principalmente, por aludir à travessia para os Estados Unidos e à crise humanitária 

que isso representa, a atividade não avança nesse aspecto e parte para uma questão que 

explora somente o vocabulário: ―¿Qué significa la palavra coyote? Mira la definición del 

dicionário: ¿por qué se habrá elegido esta palavra para nombrar a un grupo de rock?‖. 

Com isso, só se reforçam os discursos acerca da condição de imigrante do latino-

americano. Ou seja, a coleção estabelece esta como uma característica inerente desses 

povos, que ganha peso por, provavelmente, esse ser o primeiro contato do aluno com a 
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língua e cultura hispânica, presente em um gênero discursivo de peso na cultura escolar: o 

livro didático.   

Ainda, continuando o tema da diversidade cultural, a unidade apresenta a imagem 

de três documentos, sendo que um deles é o cartão de visto pertencente a uma mexicana 

(figura 76), já analisada no capítulo sobre o tema. Sendo assim, enquanto os outros dois 

apresentam documentos de identidade de um chileno e de um colombiano em seus próprios 

países, o da mexicana é dos Estados Unidos. Portanto, a atividade acaba por atribuir a essa 

nacionalidade uma condição de imigrante, estando de acordo com discursos estereotipados 

acerca do México. 

Diversos textos que circulam no meio social sobre o assunto – basta fazer uma 

pesquisa na internet para encontrar diversos exemplos sobre discriminação a imigrantes 

latino-americanos – partem de uma mesma perspectiva, que motivadas pela perspectiva de 

melhorar sua condição de vida, pessoas deixam seus países e, comumente, no caso dos 

brasileiros ou hispano-americanos, os principais destinos seriam os Estados Unidos ou a 

Europa. A coleção Enlaces (2013) também traz outro exemplo dessa naturalização do 

latino-americano como imigrante nos Estados Unidos. Ao abordar a temática, apresenta 

um texto criado para fins didáticos – com características próximas a uma reportagem – que 

se intitula ―Intipucá, la ciudad del dólar‖. O texto fala sobre uma cidade de El Salvador 

que tem grande parte de seus habitantes vivendo no país norte-americano (figuras 138 e 

139). A atividade não estabelece uma reflexão sobre o assunto, que, por sua vez, não se 

estende pela unidade, visto que esta tematiza as cidades, focando, principalmente, no 

vocabulário e nas regras gramaticais. 
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Figura 138 - Enlaces (2010), p.50 
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Figura 139 - Enlaces (2010), p.51 

 

Além das atividades já citadas, ao trazer uma canção como Visa para un sueño 

(Figura 77), e propor uma atividade que não estimula uma reflexão crítica sobre a 

diferença e o conflito identitário, a coleção Cercanía (2013; 2016) acaba por desempenhar 

uma função parecida aos dos panfletos e sites de turismo, estimulando a imigração e 

reforçando os discursos sobre a condição de subserviência dos latino-americanos e a 

superioridade dos norte-americanos e dos europeus.  

Ademais, ao colocar o tema do intercâmbio lado a lado ao tema da imigração, na 

mesma unidade, sem distinção de causas e contextos de tais movimentações 

interterritoriais, o livro didático acaba por minimizar o assunto das identidades. Em 
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Cercanía (2013; 2016), por exemplo, os dois temas são apresentados como uma maneira 

de entrar em contato com outras culturas, para tratar do tema da diversidade, sem ao menos 

abordar os problemas sociais relacionados a isso. Como destaca Hall (2011) os imigrantes 

encontram situações precárias de moradia e emprego, tendo, ainda que conviver com a 

discriminação, seja xenofóbica ou racial. Esse, portanto, é um dos fatores que estabelece o 

distanciamento entre um imigrante e um estudante de intercâmbio. Sendo assim, esses 

problemas são ignorados em algumas coleções, principalmente em Enlaces, Síntesis e 

Cercanía – como podemos observar nas figuras 58, 62, 64, 69, 73 e 77 – que revelam 

somente o ―lado bom‖ de imigrar para outro país. Um indivíduo que viaja para estudar em 

outro país tem motivações muito diferentes a de um imigrante ou um refugiado. Nas 

coleções, intercâmbio e imigração são tratados como viagens e entrar em contato com 

outras culturas não é mostrado como um processo conflitivo, como já foi observado na 

seção anterior. 

Por outro lado, atividades que abordam a imigração a partir de uma perspectiva 

crítica evidenciam os fatores reais concernentes ao assunto. Como analisamos na coleção 

Sentidos (2016), a unidade Derecho a la identidad se desenrola a fim de abranger a 

temática da imigração, não como uma maneira de entrar em contato com outras culturas, 

mas sim como um meio para refletir sobre a identidade e cidadania. Além de descentralizar 

o destino dos países europeus e dos Estados Unidos, contribui para a desconstrução do 

discurso do ―sonho americano‖ e aborda a perspectiva dos refugiados. Canclini (2015), ao 

desenvolver uma teoria sobre o processo de hibridação, defende que, mesmo que hoje em 

dia as fronteiras não sejam tão rígidas, possibilitando o contato entre pessoas, a relação 

sempre será desigual:  

As fronteiras rígidas estabelecidas pelos Estados modernos se tornaram 

porosas. Poucas culturas podem ser agora descritas como unidades 

estáveis, com limites precisos baseados na ocupação de um território 

delimitado. Mas essa multiplicação de oportunidades para hibridar-se não 

implica indeterminação, nem liberdade irrestrita. A hibridação ocorre em 

condições históricas e sociais específicas, em meio a sistemas de 

produção e consumo que às vezes operam como coações, segundo se 

estima na vida de muitos migrantes. (CANCLINI, 2015, p.XXIX) 

  

Isso se intensifica quando tais imigrantes são denominados refugiados. Por esse ser 

um tema atual, constantemente está presente na mídia, como exemplificado nas figuras 140 

e 141. Isso faz com que, aos poucos, seja criada uma representação no sendo comum, que, 

normalmente está apoiado em estereótipos e discriminação. 
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Figura 140 - Reportagem refugiados 1 

Fonte: <https://www.brasildefato.com.br/2018/06/20/refugiados-no-brasil-sofrem-com-

racismo-demora-de-documentacao-e-falta-de-politicas/> 

  

 

Figura 141 - Reportagem refugiados 2 

Fonte: <https://www.cartacapital.com.br/politica/saia-do-meu-pais-agressao-a-refugiado-

no-rio-expoe-a-xenofobia-no-brasil/> 

 

Como já foi observado, de acordo com Charaudeau (2015), a percepção da 

diferença e a consequente ameaça a uma determinada cultura geram julgamentos 

negativos. O problema do estereótipo negativo com relação aos refugiados se intensifica 

por estar em jogo uma forte relação de poder e pelo fato do preconceito se apresentar 

institucionalizado. Sendo assim, entende-se que, ao propor atividades – como das figuras 

80 a 88 – que contribuem para o esclarecimento sobre o tema e que estimulam a reflexão 

sobre o contexto social de pessoas que buscam refúgio em outros países, o livro didático de 

fato desempenha o seu papel de instrumento que auxilia a formação cidadã do aluno.  

Além do mais, observou-se que a coleção Sentidos (2016) demonstra interesse em 

abordar e questionar discursos estereotipados que circulam no meio social, visto que, em 

https://www.brasildefato.com.br/2018/06/20/refugiados-no-brasil-sofrem-com-racismo-demora-de-documentacao-e-falta-de-politicas/
https://www.brasildefato.com.br/2018/06/20/refugiados-no-brasil-sofrem-com-racismo-demora-de-documentacao-e-falta-de-politicas/
https://www.cartacapital.com.br/politica/saia-do-meu-pais-agressao-a-refugiado-no-rio-expoe-a-xenofobia-no-brasil/
https://www.cartacapital.com.br/politica/saia-do-meu-pais-agressao-a-refugiado-no-rio-expoe-a-xenofobia-no-brasil/
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todas as unidades do volume analisado, apresenta atividades que se voltam para esse 

problema. Na unidade 3, por exemplo, intitulada Diversidad sí, desigualdad no, como 

texto introdutório, é exposta uma campanha contra o racismo da Organização das Nações 

Unidas - ONU (figura 142).  

 

 

Figura 142 - Sentidos (2016), p.58 

 

A partir dela, são propostas questões que refletem sobre a relação entre as imagens 

e as palavras expostas, que levam o estudante a refletir sobre o objetivo da campanha e 

sobre a questão do preconceito a partir da aparência. A partir daí, então, se desenrolam 

atividades que se apoiam, sobretudo, em entender o conceito de preconceito e o seu 
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contexto no Brasil (figuras 143, 144 e 145) e a discutir sobre a diversidade a partir do 

respeito às diferenças e aos direitos humanos. Esse propósito fica claro com a proposta de 

projeto, que se volta para a produção de uma campanha contra o bullying (figuras 146 e 

147).  

 

Figura 143 - Sentidos (2016), p.65 



311 
 

 

Figura 144 - Sentidos (2016), p.132 
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Figura 145 - Sentidos (2016), p.133 
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Figura 146 - Sentidos (2016), p.72 
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Figura 147 - Sentidos (2016), p.73 

 

A coleção El arte de leer español também contribui para a desconstrução do 

estereótipo acerca dos latinos. Através da canção ―No somos latinos‖ (figuras 113 e 114), é 

proposta uma atividade que discute o estereótipo que se tem, inclusive, sobre os brasileiros. 

Sendo assim, a partir da expressão que dá nome à canção, o eu-lírico nega categoricamente 

os estereótipos atribuídos, comumente, aos latino-americanos pelos norte-americanos e 

europeus, como fica claro no seguinte verso: ―Y piensan/los yanquis y los europeos/ somos 

un país bananero/ con palmeritas y calor‖. Através de frases duras que podem causar 

estranhamento, ao estar presente no livro didático, a canção dá abertura para uma reflexão 
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crítica acerca das representações simplistas que a palavra ―latino‖ desperta no senso 

comum, tais como os traços indígenas, as danças caribenhas e as paisagens paradisíacas.       

 Por outro lado, associado ao tema da imigração e, também, do não brasileiro como 

padrão a ser seguindo, percebe-se em atividades tais como a apresentada na figura 91, que 

alguns países, principalmente os europeus, recebem um status de autenticidade 

inquestionável, enquanto os países latino-americanos estão em constante formação e 

aprendizado. Ao trazer a Espanha como detentora da língua e da cultura, o livro didático 

acaba por reproduzir dizeres que nos colocam, ainda, como dependentes de uma ―colônia‖. 

A atividade que associa a obra do brasileiro ao do espanhol Gaudí acaba por dar a autoria a 

este a atribuir àquele o papel de um reprodutor de sua arte. Isso faz com que se propague a 

visão errônea de um país europeu com um passado histórico firme e inspirador para nós, do 

―Novo Mundo‖. Além disso, como será analisado na próxima seção, algumas coleções 

apresentam, em sua grande maioria, textos de origem espanhola, o que reforça essa 

hegemonia. Isso vai ao encontro do que afirma Zolin-Vesz (2013, p.60-61) sobre a 

centralidade da Espanha: 

[...] as relações intersubjetivas e culturais entre a Europa Ocidental e o 

resto do mundo, durante o período colonial, foram codificadas a partir das 

categorias Oriente-Ocidente, primitivo-colonizado, mágico/místico-

científico, irracional-racional, tradicional-moderno, ou seja, Europa e não 

Europa. Nesse viés os povos colonizados, a não Europa era considerada, 

e ainda é, pois se cuida de herança desse período, raças inferiores e, por 

isso, anteriores aos europeus. A Europa, por sua vez era naturalmente 

superior. A centralidade da Espanha e sua respectiva variedade da língua 

espanhola no processo de promoção do ensino de espanhol no mundo 

carregam essa codificação entre o europeu e o não europeu. Os povos dos 

países latino-americanos e suas respectivas variedades da língua 

espanhola pertencem a uma parte do continente vista como inferior, 

subdesenvolvida, atrasada.  

 

No entanto, devemos ter em mente que tais nações, que parecem ser ―fixas e 

eternas‖ (HALL, 2011), revelam também uma história de imigração em sua formação. 

Aliás, tanto os Estados Unidos quanto a Espanha têm sua constituição marcada por 

conquistas, colonizações e invasões. Suas identidades nacionais, portanto, são resultantes 

de processos multiculturais e imigratórios. Mesmo os indígenas na América, considerados 

frequentemente como povos autóctones, chegaram na condição de imigrantes. Não 

podemos atribuir a relativização das identidades somente aos latino-americanos, visto que 

todos os povos, sobretudo diante da globalização, estão submetidos aos processos de 

hibridação (CANCLINI, 2015). 



316 
 

Outra visão que circula acerca dos latino-americanos e, principalmente, sobre os 

brasileiros – como foi observado em Silvério (2014) – é a de cordialidade. Essa ideia 

generalizadora, normalmente, parte de uma visão exterior, que nos concebe como 

acolhedores, amigáveis, tal como observa Holanda (1995) em sua teoria sobre o ―homem 

cordial‖: 

Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a 

civilização será de cordialidade – daremos ao mundo o homem cordial. A 

ilhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas 

por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço 

definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece 

ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões do convívio humano, 

informamos no meio rural e patriarcal. (HOLANDA, 1995, p.146-147) 

 

 A relação entre brasileiros e não brasileiros apresentada pelas obras didáticas revela 

muito dessa característica atribuída aos brasileiros. O brasileiro sempre é bem recebido, 

além de se mostrar interessado pela língua e pela cultura do outro. Trazendo o mesmo 

tema, mas sob outra perspectiva, a coleção Confluencia (2016), na unidade (Des)cortesías, 

apresenta um texto que aborda a dificuldade dos mexicanos de dizer não, sua amabilidade 

e educação (figuras 148 e 149).  
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Figura 148 - Confluencia (2016), p.108 
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Figura 149 - Confluencia (2016), p.109 

 

 

Figura 150 - Confluencia (2016), p.110 

 

Quem fala no texto é uma britânica, ou seja, o que está sendo exposta é uma visão 

de fora do contexto sociocultural mexicano. Todo o texto é baseado em generalizações, 
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visto que sempre usa ―los mexicanos‖/ ―un mexicano‖, sem nenhuma expressão 

relativizadora, incluindo, portanto, a todos. Apesar do texto apresentar uma visão 

estereotipada sobre os mexicanos, o que revela um interdiscurso com as falas que circulam 

na sociedade, a atividade busca provocar uma reflexão sobre isso. Nas questões 3, 4 e 5, o 

enunciador-LD questiona sobre as afirmações redutoras e simplificadoras encontradas, 

além de trazer para o contexto brasileiro. Dessa forma, a coleção assume a existência desse 

interdiscurso sobre os brasileiros vistos como gentis e corteses, mas, nessa atividade, ao 

emergir o assunto e provocar o questionamento das afirmações generalizadoras sobre 

nossas identidades, revela a preocupação em desconstruir tais discursos. 

 Por outro lado, se na primeira atividade são desconstruídos os estereótipos, nos 

textos seguintes a cortesia por parte dos latino-americanos é reforçada. Tanto no texto 

intitulado ―Palabra de Chile‖ quanto no texto oral ―Saludos excesivos‖ mostram a visão de 

espanhóis sobre os chilenos e os colombianos (figuras 151, 152 e 153).  

 

 

Figura 151 - Confluencia (2016), p.110 
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Figura 152 - Confluencia (2016), p.111 



321 
 

 

Figura 153 - Confluencia (2016), p.112 

 

Além de ser apresentada a perspectiva de pessoas que têm outras culturas e, 

portanto, outras formas de ver o mundo, a fala está atribuída a enunciadores espanhóis que 

enxergam a maneira de agir dos outros como estranha ou exótica. A atividade, por sua vez, 

não apresenta nenhuma questão que suscite tais problematizações, foca apenas nas 

diferenças de cumprimentos entre as culturas, como se pode observar na seção 

Posaudición (figura 153). Sendo assim, apesar de a coleção, na primeira atividade, 

questionar os estereótipos presentes no texto sobre os mexicanos, na continuação da 

unidade, não estende essa reflexão para outros textos e acaba, assim, por contribuir com os 

discursos estereotipados presentes no senso comum sobre os latino-americanos. Isso se 
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agrava pelas falas partirem de espanhóis, que apresentam uma história de dominação e 

superioridade cultural com relação à América Latina. 

 Outra visão que se têm sobre nossas identidades parte do fato de nossos países 

serem apresentados, constantemente, com imagens de praias e lugares paradisíacos. A 

coleção Cercanía (2013; 2016) contribui com isso ao trazer a atividade sobre as canções 

―Guantanamera‖ e ―Aquarela do Brasil‖, já analisadas na seção anterior (figuras 55 e 56). 

Além das questões de harmonização cultural e de amor à pátria inquestionável, a coleção 

reforça a ideia de tais países serem vistos como lugares exóticos, reconhecidos, 

fundamentalmente, por suas belezas naturais. Além da própria canção já trazer elementos 

que destacam isso, associa a elas imagens que reforçam a atribuição desses países à 

natureza, como se observa na figura 56. 

 Aliás, as paisagens naturais são atrativos que, muitas vezes, fazem parte de 

propagandas turísticas. O que se observou é que muitas coleções abordam a diversidade 

cultural como se estivesse promovendo turisticamente determinados países, que, em sua 

maioria são os da América Latina. Sendo assim, reforça-se a ideia de exaltação dos países 

latino-americanos como ideais para se passar as férias, enquanto a Espanha se coloca como 

detentora do saber.  

Tal discurso turístico foi observado nas coleções Cercanía, Enlaces, Síntesis e 

Confluencia. Como já foi dito, não é por acaso que todos os países apresentados são da 

América, visto que, muitas vezes, as visões positivas sobre o continente estão relacionadas 

às belezas naturais e aos atrativos turísticos.  

Na coleção Cercanía (2013; 2016) fica explícito a oposição entre Espanha/Estados 

Unidos e América Latina, no que diz respeito a lugar para trabalhar e lugar para passear. O 

título do segundo capítulo da primeira unidade, ¡Turismo hispânico: convivamos con las 

diferencias!, já associa diretamente a diversidade ao turismo. Sendo, assim, a proposta de 

convivência com o outro se dá através do turismo, discurso que impera no senso comum 

sobre o ensino de língua estrangeira. Há uma crença de que estudar espanhol serve para 

nos comunicarmos com outras pessoas quando viajamos. Sendo assim, antes mesmo de 

começar a ler os textos, a coleção já contribui com uma visão redutora do ensino de língua 

defendida por metodologias e abordagens tradicionais, especialmente as estruturalistas e as 

comunicativistas. 

O conteúdo vai na mesma direção ao construir uma visão estereotipada sobre os 

latino-americanos. No mesmo capítulo, além de mostrá-los como imigrantes e dependentes 

do ―sonho‖ de viver em outro país, como já foi analisado anteriormente, colabora com a 
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exaltação da riqueza natural dos países sul-americanos, enquanto normaliza a ida para 

países considerados mais desenvolvidos para trabalhar. Quase toda a unidade está voltada 

para textos e imagens que abordam a imigração e, ao final, como apêndice, apresenta-se 

textos e fotos de Guatemala e do Brasil para discutir seu amor à pátria que está associado, 

diretamente, a belezas naturais e elementos folclóricos. O que se observa vai ao encontro 

do que pontua Blanco (2010) sobre ―uma visão panorâmica, quase turística‖ da América 

Latina e também do que afirma Lessa (2013) sobre a invisibilidade da América e a 

homogeneização cultural: 

As culturas latino-americanas são aplainadas sob a designação 

―indígena‖, ―folclórica‖, dentro dos estados nacionais, tidas como 

apêndices culturais, sem que suas vozes constem, como agentes, com 

suas variedades linguísticas, sociais, regionais e históricas e sem que os 

conflitos e assimetrias identitárias sejam postos em questão. Verifica-se 

uma tendência à reprodução de discursos colonialistas, à homogeneização 

do mundo hispânico e ao apagamento de conflitos sociais e históricos. 

(LESSA, 2013, p.21)  

  

 Sendo assim, a coleção ignora todas as assimetrias identitárias e conflitos que 

naturalmente existem entre culturas para apresentar uma América bonita, feliz e que ama a 

sua pátria. No que se refere ao nosso contexto, por exemplo, o brasileiro é frequentemente 

apresentado como alegre, festivo e agregador. Nossa história política e social, que 

envolvem, assim como outros países, lutas, conquistas e jogos de poder, são deixadas de 

lado para passar uma imagem de harmonia. É como se o livro didático funcionasse como 

um panfleto turístico, que tem a intenção de vender nosso país como um lugar perfeito, 

sem problema e, ao mesmo tempo, nosso contexto social sem importância. 

 Como já foi observado, não só a coleção Cercanía aborda o turismo na América. 

Em Síntesis há também um constante silenciamento de questões sociais, dando relevância 

somente a assuntos que abrangem a preocupação com uma suposta intenção comunicativa 

do espanhol. Sendo assim, em diversos textos e atividades, são apresentados diálogos 

criados para fins didáticos entre personagens que se encontram em uma viagem, como na 

figura 154, em que um deles, Arturo, sem nacionalidade indicada, viaja a Buenos Aires e é 

recebido por Gabriel, argentino. O diálogo entre os dois se dá de maneira harmoniosa, 

inclusive quando Gabriel conta sobre sua rotina, não há nenhum estranhamento por parte 

de seu coenunciador. O diálogo, portanto, reforça a hospitalidade e gentileza dos povos 

latino-americanos. 
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Figura 154 - Síntesis (2010), p.44 

  

O turismo está presente também na unidade 3 da coleção Enlaces, intitulada De 

ciudad en ciudad. Apesar de propor a abordagem da poluição e dos problemas estruturais 

das cidades grandes, eles são apresentados turisticamente. A página de abertura, inclusive, 

apresenta como tópico a ser aprendido ―elaborar folleto turístico‖. Sendo assim, mais uma 

vez, o LD se mostra como um divulgador das cidades hispânicas, concebendo o ensino de 

língua espanhola como uma oportunidade de conhecer outros países. O aluno, por sua vez, 

depois de toda a unidade, que apresenta temas possíveis para discussão, como a imigração 

e a poluição do ar, deve ignorar questões que de fato contribuiriam com sua formação 

crítica para elaborar um panfleto turístico sobre sua cidade. Fica evidente, portanto, a 
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finalidade da coleção de que o estudante compreenda sua cidade como um lugar potencial 

para atrair turistas. Mais uma vez, nosso país é apresentado como um lugar ideal para se 

passar férias. 

 Nesse capítulo são analisados textos e atividades selecionadas que mais se 

destacam sobre as interdiscursividades abordadas. No entanto, vale lembrar que nas 

coleções que mostram tão evidentemente discursos redutores das identidades e das 

diferenças culturais, apresentam em quase todo seu volume imagens, questões e textos que 

se confirmam e reforçam o interdiscurso de inferioridade de algumas culturas com relação 

a outras. No que se refere ao tratamento do turismo, ao silenciamento do contexto social e 

à subserviência da América Latina, pode-se dizer que eles se intercomplementam no 

sentido de que um interdiscurso se desencadeia no outro, o que nos revela uma 

representação específica do que se compreende sobre o Brasil e sobre os outros países.  

 Tais discursos que circulam na sociedade e que facilmente podem ser percebidos 

pelos seus leitores, faz do livro didático um potencial propagador de ideias pré-concebidas, 

que geram discriminação e desconhecimento sobre sua própria identidade. Os casos mais 

citados aqui se referem aos discursos do senso comum. Visto que coleções como 

Confluencia, Sentidos e El arte de leer são pouco citadas neste capítulo, entende-se que são 

as que mais contribuem para a desconstrução do que é tido, muitas vezes, como natural e 

incontestável. Esta pesquisa compreende que o livro didático, como instrumento da 

educação, deve ser um lugar de questionamentos sobre qualquer discurso, principalmente 

sobre os que partem de instituições hegemônicas. 

 Na próxima seção será analisada a dêixis discursiva de lugar para que se 

compreenda como a origem da enunciação se mostra significativa para todo processo de 

construção da representação identitária acerca das diversas culturas.  

 

 

7.3.  Dêixis enunciativa 

  

De acordo com Maingueneau (2008), a dêixis enunciativa diz respeito ao tempo e 

ao espaço de uma enunciação que contribuem para a legitimação do discurso. Isto é, são as 

marcas discursivas presentes no texto que possibilitam situar quando e de onde partem os 

discursos. Como em quase todos os textos analisados não há especificação de tempo, não 

será possível analisar a dêixis temporal. Esta seção se dedicará, portanto, a analisar a dêixis 

espacial, que se refere ao lugar de enunciação.  
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 Sendo assim, serão analisados os enunciados de textos criados para fins didáticos e 

enunciados em que o enunciador-LD se manifesta. É importante salientar que nas coleções 

mais recentes, principalmente as aprovadas pelo PNLD 2018, todos os textos foram 

retirados do mundo social e não há criações para fins didáticos. Dessa forma, nos casos das 

coleções Sentidos, Confluencia e Cercanía Joven serão analisadas somente os enunciados 

do enunciador-LD, presentes, especialmente, nos comandos das questões, situando, assim, 

a partir de que lugar enuncia, se se apresenta como brasileiro ou como não brasileiro, por 

exemplo.  

 Comecemos pelas coleções que, em sua grande maioria, apresentam textos criados 

especificamente para o livro didático. Na coleção Enlaces (2010; 2013) o primeiro texto 

apresentado traz o diálogo entre dois adolescentes, uma espanhola, Carmen, e um 

argentino, Andrés. Durante o diálogo há uma marca que explicita o lugar de enunciação, na 

seguinte fala de Carmen: ―No eres de aquí de España, ¿verdad?‖. Como já foi analisado 

na seção anterior, a conversa se dá de forma harmoniosa e natural entre dois jovens não 

brasileiros, que pelo conteúdo genérico e superficial, poderiam pertencer a qualquer 

nacionalidade. 

Sendo assim, nesse texto, que abre a coleção, é apresentado para o coenunciador-

aluno, um diálogo entre dois não brasileiros, que parte de também de outro lugar. Um dos 

objetivos da coleção, segundo o Manual do Professor, é que o aluno brasileiro conheça e 

respeite o pluralismo cultural e linguístico hispânico. No entanto, a coleção traz um 

primeiro texto, criado para fins didáticos, pobre em elementos e em marcas linguísticas que 

permitam reconhecer essa pluralidade, além de contribuir com a legitimação da Espanha 

como país principal da língua espanhola – visão que já circula socialmente, pelo fato de ter 

originado a língua –, pois é aquele que inicia a coleção. Na primeira unidade, intitulada 

―Conociéndonos en tiempo real‖, fica clara a intenção de que o estudante aprenda as 

típicas frases feitas que o permitam apresentar-se em espanhol. Para tanto, são 

apresentados pequenos textos e frases curtas com uma estrutura frasal simples que trazem 

enunciadores representantes de diferentes nacionalidades – tais como uruguaia, 

colombiana, venezuelana, chilena e brasileira – mas que, como já foi dito, poderiam ser de 

qualquer outra. Isso reforça o interesse da coleção em, estritamente, tratar da gramática e 

do vocabulário da língua. 

Na segunda unidade dessa mesma coleção, em uma atividade que se dispõe a 

abordar o gênero entrevista de trabalho, é apresentado um texto no qual não se situa o lugar 

de enunciação. A dêixis discursiva, portanto, não está presente, tampouco nas marcas 
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linguísticas, o que leva a compreender que há um modelo universal de entrevista de 

emprego (figura 44). A omissão do espaço enunciativo, tão importante para a construção 

de sentido de um texto, acaba por gerar uma incompreensão do contexto e, 

consequentemente, do sentido geral do texto.  

Da mesma forma, em um pequeno texto em que são dadas orientações do que fazer 

antes e durante uma entrevista de emprego, o enunciador não situa o espaço da sua 

enunciação (figura 43). Como no texto está sendo usada a marca de tratamento ―tú‖, infere-

se que o enunciador-LD esteja se referindo ao coenunciador-aluno, construindo a ideia de 

que há uma única maneira de se relacionar. Como já foi observado na seção 7.1 sobre o 

plano do tema, a coleção contribui para o apagamento das diferenças e para a visão de uma 

identidade homogeneizada, em que todos conseguem viver em harmonia, ignorando 

elementos que possam desestabilizá-la.  

Isso ocorre em diversos outros textos da coleção Enlaces. Na edição aprovada pelo 

PNLD 2015, uma personagem, Maju, apresenta sua cidade, sem especificar qual seria, 

apesar das fotos. A ideia de um lugar de enunciação não existente se intensifica com a 

atividade seguinte, em que é sugerido que o coenunciador-aluno produza um blog sobre 

uma cidade imaginária (figura 155). 
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Figura 155 - Enlaces (2013), p.54 

 

O mesmo acontece em um texto, da edição aprovada pelo PNLD 2012, em que um 

personagem conta a sua amiga sobre sua experiência de ter vivido na Espanha. Apesar de o 

enunciador citar diversas características do país e a nacionalidade dos personagens com 

quem compartilhava apartamento, a sua é omitida; a dêixis enunciativa, portanto, é 

silenciada pela coleção. Ainda, além da foto que ilustra o diálogo não corresponder aos 

enunciadores do texto – por ilustrar dois homens (figura 158) – provavelmente, também 

não são dois brasileiros, pois estão conversando informalmente em outra língua (figuras 

156 e 157). Como é possível observar no diálogo, as falas poderiam partir de qualquer 
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lugar, visto que não há características específicas que os identifiquem com qualquer 

localidade.  

 

Figura 156 - Enlaces (2010b), p.27 

 
Figura 157 - Enlaces (2010b), p.27 
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Figura 158 - Enlaces (2010), p.63 

 

Igualmente, na mesma proposta de atividade, em uma fala de um personagem 

apresentado como professor e especialista em arquitetura, sua fala não é situada e sua 

nacionalidade é omitida (figura 159). Isso revela, mas uma vez, o caráter homogeneizador 

da obra, que somente cita a variedade de países hispânicos em frases curtas e 

descontextualizadas, sem realmente abordar a questão do multiculturalismo. 
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Figura 159 - Enlaces (2010b), p.27 

 

Na unidade 8, que trata do tema dos esportes, propõe-se uma atividade que traz a 

uma associação do brasileiro com o futebol (figura 160). A partir daí, o enunciador-LD, ao 

negar que no Brasil haja somente futebol, procura descontruir essa preconcepção sobre o 

brasileiro, apresentando outros atletas que tiveram sucesso em outras modalidades 

esportivas. Apesar de serem pequenos textos também criados para fins didáticos, esse é um 

dos únicos momentos em que a coleção situa um contexto real sobre o Brasil. No entanto, 

mais uma vez, o enunciador-LD não se inclui como brasileiro, seja no enunciado da 

questão, seja nos textos sobre os atletas. Não há, novamente, uma dêixis enunciativa de 

espaço.  
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Figura 160 - Enlaces (2013), p.130 

 

Isso é, aliás, uma constante na coleção Enlaces, tanto na edição de 2010, quanto na 

de 2013. O enunciador-LD, quando se dirige ao coenunciador-aluno, não se posiciona 

como brasileiro ou como pertencente a qualquer nacionalidade. O que se percebe é um 

distanciamento, como se ele estivesse à parte de qualquer contexto cultural, como se 

observa nos seguintes exemplos:  

 

 

Figura 161 - Enlaces (2010), p.33 
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Figura 162 - Enlaces (2013), p.33 

 

Figura 163 - Enlaces (2010), p.51 

 

Figura 164 - Enlaces (2013), p.62 

 

As figuras 161 a 164 mostram, portanto, que o enunciador-LD deseja saber sobre 

aspectos da cultura brasileira como se esta lhe fosse uma realidade distante e que, 

inclusive, é totalmente estranha. Por exemplo, ao fazer uma pergunta óbvia, na figura 161, 

se no Brasil há diferentes tipos de vivendas, o enunciador-LD
12

 revela que está totalmente 

à parte de informações sobre o Brasil e, podemos dizer, sobre o mundo. Além de não se 

posicionar como brasileiro, também não se posiciona não brasileiro. A sua dêixis espacial, 

por não existir, nos mostra que tal enunciador está localizado no LD especificamente, em 

um não lugar, por não corresponder a nenhum espaço do meio social. 

Vejamos como esse plano se apresenta em Síntesis (2010). Assim, como em 

Enlaces (2010; 2013), esta coleção inicia com um texto oral, já analisado também na seção 

sobre o tema, que traz uma cenografia de uma escola, em que uma professora, no seu 

primeiro dia de aula, se dirige aos seus alunos para que se apresentem. Como fica claro no 

diálogo, a dêixis enunciativa espacial é a Espanha, em que a professora é espanhola e seus 

alunos, por sua vez, de diversas nacionalidades. Inclusive, a situação do espaço se dá de 

maneira natural, como se fosse óbvio uma professora, em um livro didático de espanhol, 

ser espanhola e seus aprendizes de diversas outras nacionalidades (figura 49). Durante o 

texto, a professora pergunta a seus alunos – que encenam um acento forçosamente 

diferente do dela – de onde são ou se são espanhóis. Ao responder a pergunta, tais alunos 

acabam por serem identificados como estrangeiros. Sendo assim, a Espanha é apresentada 

                                                 
12 É importante salientar que o enunciador-LD trata-se de um enunciador discursivo, e não empírico. 
Refere-se, assim, ao enunciador dos enunciados presentes em todo o livro didático, tais como os que 
antecedem os textos, as atividades ou os que se dirigem ao coenunciador-aluno. 
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como o ―aqui‖, ponto de partida natural de aprendizagem da língua espanhola, e os outros 

países, como ―outro lugar‖, diferentes, desconhecidos.    

Ademais desse, na primeira unidade são apresentados pequenos textos e frases 

descontextualizadas que citam outras nacionalidades da cultura hispânica, porém somente 

como pretextos para o tratamento da gramática ou do vocabulário, como nas figuras 52, 53 

e 54, já analisadas anteriormente, e na figura 165, abaixo reproduzida. Sendo assim, o texto 

principal representa como lugar de enunciação a Espanha, enquanto que os outros países 

aparecem como coadjuvantes e como dêixis enunciativas irrelevantes para o objetivo das 

atividades que, inclusive, podem passar despercebidas. 

 

Figura 165 - Síntesis (2010), p.15 

 

A coleção Síntesis traz também um diálogo que encena uma entrevista de emprego 

(figura 166). Assim como o analisado na coleção Enlaces, não fica especificada a 

nacionalidade nem o espaço da enunciação. A única pista que se tem é que, provavelmente, 

o enunciador entrevistado não é brasileiro, visto que o entrevistador pergunta-lhe se fala o 

português, como uma língua adicional. Entende-se, também, que por esse motivo, o lugar 

da enunciação não seja o Brasil. Sendo assim, mais uma vez, o gênero entrevista é 

apresentado com um conteúdo genérico em que a nacionalidade e o contexto cultural não 

têm relevância.  
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Figura 166 - Síntesis (2010), p.28 

 

Em quase todos os textos que abrem as unidades, a dêixis enunciativa não é 

especificada, tampouco a nacionalidade dos enunciadores, como é possível observar na 

figura 167, que traz um diálogo em um mercado, com nomes de origem hispânica, mas 

sem especificação do espaço de enunciação.  
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Figura 167 - Síntesis (2010), p.62 

 

Caso parecido acontece também na figura 168, que traz uma conversa em um 

restaurante, sem que sejam situados tais elementos de seu contexto discursivo. Mesmo 

quando o texto tem como tema os diferentes tipos de moradias, esses lugares não são 

citados. Na unidade 8, intitulada ¿Dónde vive la gente?, o texto que introduz o tema traz a 

fala de quatro personagens que descrevem suas casas (figuras 169 e 170). Mesmo sendo 

construções que apresentam diferenças significativas entre si, com ambientes encontrados 

em comunidades específicas, o lugar é um elemento ignorado pela coleção. Isso nos leva à 

compreensão da falta de importância, para a coleção, da função discursiva do texto e para a 

sua contribuição para a formação crítica e cidadã do estudante. 
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Figura 168 - Síntesis (2010), p.90 
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Figura 169 - Síntesis (2010), p.138 
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Figura 170 - Síntesis (2010), p.139 

  

Além disso, o enunciador-LD quase não se posiciona, ou seja, assim como na 

coleção Enlaces, não se coloca como participante de um contexto cultural específico. Em 

raros momentos, como em uma seção que explica regras gramaticais de uso de expressões 

de cumprimento, o enunciador-LD se inclui como falante de espanhol, dando a entender, 

assim, que não pertence à comunidade de falante de português (figura 171), como se 

observa no trecho: ―Así como en portugués, en español utilizamos distintas expresiones 

para saludar o terminar una conversación. Podemos ser formales o informales [...]‖. 

Sendo assim, apesar de não situar exatamente a sua dêixis, ao utilizar verbos conjugamos 

na primeira pessoa, infere-se que o enunciador-LD se coloca como pertencente à 
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comunidade de falantes de espanhol e, portanto, como não brasileiro.  Em outros 

momentos, quando se refere ao coenunciador-aluno, explicando ou questionando sobre o 

contexto do Brasil, não se inclui como brasileiro (figura 172): ―En Brasil, es muy corriente 

que los hijos hereden los apellidos de la madre y del padre [...] Sin embargo, hay otras 

formas de hacerlo, tanto en Brasil como en otros países‖. O que se faz entender, portanto, 

é que o enunciador-LD conhece o Brasil, apesar de não se incluir como brasileiro, já que 

ao falar sobre esse país, utiliza verbos na terceira pessoa (los hijos hereden).  

 

 

Figura 171 - Síntesis (2010), p.31 

 

Figura 172 - Síntesis (2010), p.79 

 

O fato de o enunciador-LD neutralizar seu lugar de fala pode gerar uma dúvida 

sobre sua dêixis, inclusive dando a entender que é um não brasileiro, alguém que detêm o 

conhecimento do espanhol como primeira língua, falando a um brasileiro, alguém que 

deseja conhecer sua língua. Além de causar um distanciamento entre enunciador e 
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coenunciador e entre livro didático e estudante, isso contribui para reforçar a crença do 

senso comum de que quem sabe a língua e tem a capacidade e a autorização para ensiná-la 

é um falante de espanhol como primeira língua. As implicações disso em termos políticos 

para a educação linguística no Brasil são significativas, pois o material didático mais 

presente e importante da cultura escolar está corroborando crenças contra as quais nós, 

professores de espanhol no Brasil, temos lutado há décadas.  

Diferentemente das coleções Enlaces (2010; 2013) e Síntesis (2013), todas demais 

analisadas neste trabalho não apresentam textos criados especificamente para o livro 

didático. Sendo assim, para analisar a dêixis enunciativa de espaço de El arte de leer 

español (2010), Cercanía Joven (2013; 2016), Confluencia (2016) e Sentidos (2016), serão 

observados os enunciados do enunciador-LD, tanto quando se dirige ao coenunciador-

aluno através das atividades, quanto em textos explicativos. 

A coleção El arte de leer español (2010) raramente situa a dêixis dos enunciados 

proferidos pelos enunciador-LD. No entanto, em alguns casos, o seu posicionamento fica 

claro, como podemos observar na figura 173, em que se inclui como brasileiro, utilizando 

o pronome possessivo ―nuestro‖ ao se referir ao país. Sendo assim, por este ser um livro 

destinado a brasileiros, quando o enunciador-LD, ao se dirigir ao coenunciador-aluno, diz 

―nuestro país‖, entende-se que essa fala parte do Brasil. 

 

Figura 173 - El arte de leer español (2010), p.23 

 

No entanto, na maioria das vezes que se refere ao coenunciador-aluno para 

perguntar sobre sua experiência como brasileiro ou sobre suas impressões sobre o Brasil, o 

enunciador-LD não se inclui, agindo como alguém que tem curiosidade sobre nosso país. 

Assim, na pergunta ―¿Conoces la pirámide alimentaria propuesta para la población 

brasileña? ¿Es muy distinta de la española?‖ (figura 174), ao pedir que o coenunciador-

aluno lhe informe sobre a pirâmide alimentar brasileira, o enunciador-LD assume que não 

conhece nossa realidade, isto é, que é um não brasileiro com curiosidade sobre o Brasil. 

Além do mais, entende que o aluno brasileiro, ao pedir que faça uma comparação, conhece 

também a pirâmide espanhola. Em outra pergunta (figura 175) – ―¿es posible decir que las 
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chicas brasileñas pueden estar sufriendo estos mismos problemas somáticos? Expliquen 

sus respuestas con ejemplos, datos, historias, etc.‖ –, o enunciador-LD, além de 

novamente se colocar como não brasileiro, também deseja que o coenunciador-brasileiro 

seja um conhecedor sobre qualquer âmbito da cultura brasileira, como se esta fosse simples 

e singular. Por outro lado, em outra passagem também apresenta conhecimento sobre o 

Brasil, porém, mais uma vez, sem se incluir como participante dessa comunidade. Como 

no seguinte enunciado, em que o enunciador-LD mostra conhecimento sobre o ensino de 

espanhol no Brasil (figura 176): ―En Brasil se ha introducido como una de las lenguas 

oficiales del Mercosur y ha suscitado polémica en relación a cuál variante (argentina, 

mexicana, española, colombiana, etc.) se debe enseñar‖. 

 

 

Figura 174 - El arte de leer español (2010), p.99 

 

Figura 175 - El arte de leer español (2010), p.111 

 

Figura 176 - El arte de leer español (2010), p.40 
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Além disso, em uma questão relativa a um texto que aborda as denominações dadas 

à língua, o enunciador-LD novamente não se inclui como espanhol ou como hispano-

americano (figura 177): ―Según el texto, ¿por qué usan los españoles preferentemente el 

término „español‟ para su lengua, mientras que en América esa misma lengua se denomina 

„castellano‟?‖. Ao referir-se aos espanhóis e aos latino-americanos o enunciador-LD 

utiliza dêiticos pessoais (los españoles; se denomina) que o excluem dessas comunidades. 

Isso nos leva a concluir que o enunciador-LD da coleção El arte de leer español (2010) 

também se coloca em um não lugar, distanciado de qualquer contexto enunciativo. É, pois, 

um participante do processo enunciativo, que contribui, com o seu discurso, com a 

construção de significados acerca das identidades dos alunos, mas, ao mesmo tempo, não 

apresenta uma dêixis enunciativa espacial. 

  

 

Figura 177 - El arte de leer español (2010), p.49 

 

Esse distanciamento ocorre também na coleção Cercanía Joven (2013; 2016). Ao 

explicar sobre costumes brasileiros, o enunciador-LD utiliza a terceira pessoa, revelando-se 

um conhecedor de nossa cultura, mas abstendo-se como integrante desta comunidade, 

como podemos observar nas seguintes afirmações (figuras 178, 179, 180 e 181): ―Para que 

un brasileño entre en algún país del Mercosur, no es necessário obtener una visa ni llevar 

el pasaporte.‖; ―En Brasil también hay canciones que expresan el amor por la tierra. Ary 

Barroso, en 1939, popularizó la canción „Aquarela do Brasil‟.‖; ―¿Sabías que la temática 

de los viajes y el turismo está presente en textos de exámenes de acceso a diversas 

universidades en Brasil?‖; ―Brasil tiene uno de los más antiguos sistemas de votación 

electrónica del mundo, que data de 1996‖. 
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Figura 178 - Cercanía Joven (2016), p.27 

 

Figura 179 - Cercanía Joven (2016), p.39 

 

Figura 180 - Cercanía Joven (2013), p.48 

 

Figura 181 - Cercanía Joven (2013), p.145 

 

O enunciador-LD nos deixa claro que seu coenunciador é brasileiro, pois faz 

perguntas sobre sua vivência como tal, mas, por outro lado, o leitor não consegue saber se 

quem enuncia comparte das mesmas experiências ou se é alguém que deseja conhecer sua 

cultura. O que se mostra mais provável, visto o distanciamento e a constante omissão da 

dêixis enunciativa, é que se trata do segundo caso e, mais que isso, de alguém que não está 

em país algum, que não apresenta, portanto, uma identidade nacional.  

Em Confluencia (2016) ocorre algo parecido, visto que em apenas em um 

enunciado do Manual do Professor há uma posicionamento do enunciador-LD como 

brasileiro. Na sugestão de resposta a uma questão que explora um texto oral que discute a 

questão das cirurgias plásticas para modificação corporal, o LD-enunciador se inclui como 

brasileiro, através do uso do pronome possessivo ―nuestro‖, para referir-se a país (figura 
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182). Esse, portanto, é o único momento em que podemos percebê-lo como brasileiro. Em 

quase todo o volume não está especificada a dêixis enunciativa de espaço, construindo, 

assim, a ideia de um não lugar. 

 

Figura 182 - Confluencia (2016), p.86 

 

Assim como em outras coleções, o enunciador-LD de Confluencia (2016) apresenta 

uma visão oniconsciente sobre as diversas culturas, como nos seguintes trechos, em que 

demonstra pleno conhecimento sobre os brasileiros e não brasileiros (figuras 183 e 184): 

―[...] en 2011 eran 1.466.000 los extranjeros que vivían en Brasil. Los cuatro mayores 

grupos de extranjeros provenían, en este orden, de Portugal, Bolivia, China y Paraguay.‖; 

―Debes saber que los indígenas en Brasil durante mucho tiempo se caracterizaron con 

modificaciones corporales.‖. Ao mesmo tempo, apresenta uma curiosidade sobre costumes 

brasileiros, como podemos perceber nas perguntas nas quais se dirige diretamente ao 

coenunciador-aluno, mas sem marcas linguísticas que situem o sua dêixis enunciativa, 

como é possível verificar nos trechos (figuras 185 e 186): ―[...] ¿cómo es la publicidad 

dirigida hacia niños y niñas en la televisión brasileña? ¿Presenta más estereotipos o 

demuestra más preocupación por superar esa divisón estricta entre los géneros?‖; ―En 

Brasil [...] si te invitan a una fiesta a la que no quieres ir, cómo haces para rechazar esa 

invitación?‖.  

 

Figura 183 - Confluencia (2016), p.33 
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Figura 184 - Confluencia (2016), p.68 

 

Figura 185 - Confluencia (2016), p.73 

 

Figura 186 - Confluencia (2016), p.109 

 

A falta de um lugar de enunciação na fala do enunciador-LD se dá, inclusive, pelo 

fato de que, maioritariamente, as questões propostas sobre a realidade do aluno não 

englobam todo o país, mas ao seu entorno social. Como é possível observar nas figuras 

187, 188 e 189, as perguntas interessam-se por um contexto social imediato do estudante, 

contribuindo para a construção das identidades associadas a sua comunidade e não somente 

ao Brasil, que se mostra mais amplo e diverso: ―[...] piensa en tu propia situación familiar. 

¿En tu contexto más inmediato hay relación y convivencia entre diversas generaciones?‖; 

―¿Crees que en tu entorno la televisión tiene el mismo poder que el mencionado en el texto 

de Eduardo Galeano?‖; ―En tu comunidad escolar, ¿cómo son las relaciones? ¿Las 

personas se tratan con cortesía?‖  . 
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Figura 187 - Confluencia (2016), p.28 

 

Figura 188 - Confluencia (2016), p.51 

 

Figura 189 - Confluencia (2016), p.114 
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Dessa forma, pode-se dizer que a coleção compreende a pluralidade cultural 

existente no país ao procurar que o estudante compreenda e reflita criticamente sobre seu 

meio e sobre suas relações sociais. Muitas vezes, quando nos referimos a costumes 

brasileiros acabamos por construir ideias generalizadoras e homogeneizadoras, que 

empiricamente não apresentam sentido nas nossas vidas. A visão estereotipada sobre o 

brasileiro festivo e receptivo, por exemplo, não está relacionada com o meio social de 

todos os brasileiros, o que faz criar uma não identificação, estabelecendo-se somente como 

uma imagem. Ao estimular a reflexão sobre sua realidade, o LD permite que o estudante 

construa identificações com comunidades, que de fato apresentam comportamentos, 

códigos culturais e visões de mundo que lhe fazem sentido. 

 Na coleção Sentidos (2016), também encontramos um trabalho voltado para a 

compreensão crítica sobre o entorno social do estudante, porém com a dêixis enunciativa 

marcada. Já no início da primeira unidade, o enunciador-LD, ao fazer uma pergunta ao 

coenunciador-aluno sobre a relevância da abordagem do tema do preconceito racial, se 

inclui como participante da sociedade brasileira, utilizando o dêitico de pessoa ―nuestra‖   

no comando da questão 11, como pode ser observado na figura 190:  

 

Figura 190 - Sentidos (2016), p.12 

 

A partir daí, então, foram observadas diversas ocorrências desse lugar de 

enunciação, com a constante utilização de dêiticos de primeira pessoa do plural, o que 

contribui para a aproximação com o seu coenunciador, como no trecho: ―¿Crees que, a 

pesar de la diversidad, todos somos uno, como afirma Nelida Karr sobre Guinea 

Ecuatorial?‖. De acordo com o que afirma Maingueneau (2011), o uso do ―nós‖ não 

significa uma soma de indivíduos, mas um sujeito coletivo, que, neste caso, são os 

brasileiros. Além disso, o uso do dêitico na primeira pessoa provoca uma identificação do 

leitor com o enunciador. Diferentemente da coleção Enlaces (2010; 2013), portanto, em 

que ora o enunciador-LD parece ser não brasileiro, ora brasileiro, Sentidos não deixa 

dúvidas de que a fala do LD parte do Brasil. 
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Figura 191 - Sentidos (2016), p.17 

 

Apesar de o lugar de enunciação ser o Brasil, é importante salientar que a visão 

sobre o nosso país não se limita a sua compreensão como uma unidade ou a partir de 

estereótipos acerca de suas identidades. Isso fica claro tanto no tratamento dos temas, de 

acordo com o que já foi analisado anteriormente, quanto na maneira como conduz as 

questões. As identidades são abordadas a partir de uma visão não essencialista e isso fica 

claro na figura 191, apresentada acima, em que o enunciador-LD questiona ao 

coenunciador-aluno com quais culturas brasileiras se sente identificado, considerando a 

diversidade de nosso país. Sendo assim, a partir da reflexão sobre a pluralidade cultural de 

outro país, a coleção contribui para que o estudante brasileiro reflita sobre o 

multiculturalismo de nosso país e construa suas identidades a partir das culturas que de fato 

lhe representam.  

Sendo assim, o enunciador-LD de Sentidos se apresenta como brasileiro, mas sem 

se incluir em uma determinada comunidade. Assim como ocorre em Confluencia, a 

coleção acerca-se, por diversas vezes, do aluno a partir da sua percepção sobre seu entorno 

social, mostrando, nesse momento, um distanciamento entre um enunciador que está fora 

de tal contexto (figura 192). Nesse sentido, a coleção apresenta um enunciador-LD 

brasileiro, identificando-se em parte com o seu coenunciador, que, por sua vez, pode 

constituir-se por múltiplas identidades, diferentes formas de ser brasileiro.  

 

Figura 192 - Sentidos (2016), p.132 

 

Sendo assim, a partir da análise da dêixis enunciativa de espaço dos enunciados 

destacados, observa-se uma grande diferença entre as coleções de LDs de espanhol 

analisadas. Essa distinção se evidencia, a princípio, pela forma de posicionamento do 
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enunciador-LD, sobretudo a partir do uso de dêiticos de pessoa. Enquanto algumas obras, 

principalmente as mais antigas, tais como Enlaces (2010; 2013) e Síntesis (2010), o 

enunciador apresenta-se distante da realidade brasileira, usando sempre a terceira ou 

segunda pessoa, outros volumes acercam-se de aluno, partilhando da mesma 

nacionalidade. 

Outra diferença importante é a dêixis dos textos criados para fins didáticos. Como 

já foi observado, coleções didáticas mais recentes não apresentam textos dessa natureza, o 

que não tornou possível essa análise, visto que não seria observado ali a dêixis enunciativa 

do LD, mas sim dos textos incorporados por ele. Sendo assim, os enunciados analisados 

em Enlaces e Síntesis apresentaram dêixis espaciais diferentes, talvez como uma tentativa 

de abarcar a diversidade da cultura hispânica. O que se observa, no entanto, é que, mesmo 

quando claramente há uma marcação do lugar de enunciação, as identidades não são 

representadas de formas diferenciadas, dando a impressão de que todos nos expressamos 

da mesma maneira, independente do país de origem. 

Em outras coleções, ainda, percebemos a não marcação da dêixis, omitindo o lugar 

da sua enunciação. Em Cercanía (2013; 2016) e El arte de leer español (2010), por 

exemplo, o enunciador-LD procura, através das questões em que se dirige diretamente ao 

coenunciador-aluno, saber sobre o Brasil, porém, não se posiciona como brasileiro, 

tampouco como não brasileiro. O espaço de onde fala fica restrito ao do livro didático, 

compreendendo, assim, a sua inexistência no mundo social. Já nas coleções Confluencia 

(2016) e Sentidos (2016), a dêixis enunciativa aparece mais marcada. A partir dos 

enunciados de cada volume, o leitor consegue perceber a presença de um enunciador que 

compartilha, em parte, das mesmas identidades, no que diz respeito à origem nacional.  

A partir do que foi analisado, ao apresentar textos com um lugar de enunciação que 

parte de outro país – sobretudo quando esse enunciador se mostra como detentor do saber – 

ou quando o enunciador-LD claramente se mostra como não brasileiro, ou não participante 

do nosso país, a voz é dada ao outro. O livro didático retoma, assim, a ideia de que quem 

tem autoridade para ensinar língua estrangeira é o estrangeiro falante de espanhol como 

primeira língua e, por esse motivo, o enunciador-LD não poderia ser brasileiro, por, 

supostamente, não ter domínio total da língua, de acordo com o que pontua Freitas (2010, 

p.157): 

Uma busca histórica remete aos métodos estruturalistas de ensino de 

línguas estrangeiras, especialmente o audiolingual. Em sua perspectiva, o 

professor – não necessariamente formado e de preferência ―nativo‖ – 

assume o papel de um instrutor do método que é preparado por linguistas. 
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Essa preferência por ―nativos‖ tem prioridade nessas abordagens do 

ensino de línguas estrangeiras em virtude da representação da 

aprendizagem como uma ―imitação‖. Nesse sentido, embora a 

proficiência na língua seja um dos prerrequisitos para esse profissional, a 

formação acadêmica, que é outra condição fundamental para o exercício 

dessa atividade, é desdenhada.  

 

A difusão dessa visão tradicional de ensino e do estereótipo sobre as identidades é 

refutada pelas coleções mais recentes, em que claramente apresenta-se um enunciador-LD 

brasileiro que colabora com a aprendizagem do coenunciador-aluno. Isso nos leva a 

entender uma visão de ensino diferente das metodologias tradicionais, que compreende o 

processo de aprendizagem como uma construção discursiva, em que o contexto social do 

estudante ganha relevância. 

 

 

7.4.  Como os LDs abordam as identidades? 

 

 A partir da análise dos planos do tema, do interdiscurso e da dêixis enunciativa, 

propostas pela semântica global de Maingueneau (2008), podemos chegar a algumas 

considerações a respeito de como são vistos os brasileiros e não brasileiros nos livros 

didáticos de espanhol para o Ensino Médio selecionados pelos três editais do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) que incluíam esse componente curricular.  

 Entendendo que o LD de língua estrangeira é um material propício para tratar as 

nacionalidades e as relações entre as diversas culturas, esta pesquisa debruçou-se, 

sobretudo, não em como são representadas as identidades de cada país separadamente, mas 

sim levando em consideração suas inter-relações. Sendo assim, um dos pontos que nos 

interessou foi compreender de que forma a visão sobre uma determinada cultura pode dizer 

sobre as outras. 

 A análise de cada coleção nos mostrou, portanto, um grande contraponto sobre o 

tratamento dos temas. Nessa seção observamos a existência em todas as coleções, ou quase 

todas, de temas considerados impostos pela formação discursiva do LD de língua 

adicional, visto a sua constante ocorrência. A relação com o outro é um dos que se 

enquadra nessa questão e, em muitas obras, há uma tentativa de harmonização entre as 

culturas e de apagamento das diferenças. Um dado que contribui para se tenham visões 

simplificadoras das identidades é a utilização de textos criados exclusivamente para fins 

didáticos. 
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  Sendo assim, tanto a coleção Enlaces (2010; 2013) quanto a Síntesis (2010) 

apresentam textos que nitidamente pretendem abordar as típicas frases fixas, usadas pelo 

ensino tradicional e comunicativo, e que provavelmente não são usadas em um contexto 

real de comunicação. Como foi analisado, há a exploração de diálogos com sentenças 

curtas que pouco permitem atividades que proponham uma reflexão crítica. 

 São criadas cenografias em que, constantemente, mostra-se a relação entre 

enunciadores de nacionalidades distintas, porém, as diferenças culturais, inclusive em se 

tratando de formas de se expressar são ignoradas, dando uma falsa percepção de que todos 

são iguais. O livro didático acaba por negar a realidade e construir a ilusão de um mundo 

no qual os indivíduos sempre se relacionam com harmonia e aceitação do outro, 

independente de suas origens. O que também chama a atenção em tais textos é que os 

enunciadores são apresentados como pertencendo a diferentes nacionalidades, porém não 

há uma peculiaridade que os distinga, reforçando a compreensão de que não há diferenças 

de comportamento e costumes. Além do mais, são apresentadas situações que se 

distanciam do contexto do estudante brasileiro. Na coleção Síntesis (2010), por exemplo, o 

texto em que em uma sala há uma multiplicidade de nacionalidades, tratada com 

normalidade, traz uma cenografia que não corresponde ao que encontramos no Brasil e, 

certamente, à maioria das escolas no mundo.  

 Mesmo quando são usados textos retirados da sociedade, é construída a ideia de um 

mundo harmonioso e livre de tensões, como observamos em Cercanía (2013; 2016). Ao 

colocar lado a lado as canções ―Guantanamera‖ e ―Aquarela do Brasil‖, a coleção propõe 

uma atividade que busca exaltar as belezas naturais de Cuba e do Brasil. Dessa maneira, 

acaba por reproduzir discursos que circulam na sociedade acerca da simplificação de 

nossas peculiaridades sociais e culturais a atrativos normalmente vendidos para fins 

turísticos. Como observamos na seção sobre o interdiscurso, o LD funciona, assim, não 

como um instrumento de apoio ao ensino, mas como um panfleto de propaganda turística.   

A irrealidade representada pelos livros didáticos se mostra também no tratamento 

do tema da imigração e do intercâmbio. Com relação ao intercâmbio, são criadas 

cenografias que levam à compreensão de que a maneira mais eficaz de se entrar em contato 

com outras culturas é através de viagens. Apresentam-se, assim, jovens que pretendem ou 

que já estudaram em outros países, sem nenhuma proposta de reflexão sobre essa 

experiência, que também não corresponde à realidade da maioria dos estudantes brasileiros 

de escolas públicas, que receberam esses materiais didáticos. De acordo com a coleção 

Cercanía (2013; 2016), por exemplo, não há outra possibilidade de conviver com as 
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diferenças a não ser através do intercâmbio ou da imigração, visto que o capítulo que se 

destina ao tratamento da convivência dá espaço somente a essas temáticas. Em nenhum 

momento, portanto, são abordadas as diferenças dentro das comunidades dos estudantes 

brasileiros, dando a entender, assim, uma ideia de unidade em nosso país, em que o 

diferente é apenas o não brasileiro. 

Com relação ao tema da imigração podemos encontrar mais uma relação 

interdiscursiva. Ao trazer textos que compreendem a imigração como a realização de um 

sonho e como um processo simples e corriqueiro, o livro didático, além de silenciar toda a 

complexidade e os problemas sociais que esse assunto emerge, faz coro aos discursos que 

julgam os latino-americanos como submissos a países considerados mais desenvolvidos. É 

criada, portanto, uma relação de dependência unilateral que pressupõe que para que 

conquistemos algo, precisamos passar pelo crivo desses países. 

A coleção Sentidos (2016) mostrou-se como a única que aborda o tema a partir de 

uma perspectiva crítica, descentralizando a Europa e os Estados Unidos como origem de 

imigrantes, trazendo à tona questões relacionadas à cidadania e aos direitos humanos, 

abordando, ainda, a situação dos refugiados como um problema humanitário. 

Sendo assim, a imigração suscita outro tema bastante presente nas coleções: o não 

brasileiro como modelo a ser seguido. Em algumas coleções fica evidente a superioridade, 

sobretudo, da Espanha e, em outras, há o silenciamento de assuntos trazidos pelos textos, 

gerando, assim, o mesmo efeito. Entende, pois, que, ao expor um texto que trata da 

exploração ou do uso de nomes espanhóis como uma forma de garantir direitos, mas que, 

ao mesmo tempo, não propõe atividades que estimulem um olhar questionador, o LD passa 

a contribuir para a legitimação dessa hegemonia. A Espanha como um modelo no âmbito 

das artes, como analisado na coleção Cercanía (2013; 2016), também reverbera um 

imaginário que compreende a Europa como cânone e a América sempre disposta a 

aprender, defendendo, assim, a ideia de um ―velho‖ e de um ―novo mundo‖.  

Por outro lado, expor o contexto histórico dos países que comumente são 

silenciados e dar protagonismo aos seus personagens, como observamos nas coleções El 

arte de leer (2010) e Sentidos (2016), é uma das formas de negar tal dominação e, assim, 

contribuir para que o estudante reflita e reconheça o papel discursivo da formação das 

identidades. Ao abordar o tema da aproximação entre os povos latino-americanos, mas a 

partir de uma perspectiva histórica, enfatizando as particularidades de cada país e 

questionando a homogeneização das identidades, as coleções didáticas exercem de fato um 

ensino voltado para o socioconstrutivismo. 
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Com relação à dêixis enunciativa de espaço, observou-se que a maioria das 

coleções, tanto nos textos criados para fins didáticos, quanto nas falas atribuídas ao 

enunciador-LD, não a situa, estabelecendo, assim, um não lugar, que contribui com a 

legitimação de determinados discursos. Ao não dizer de onde parte o enunciado e ao tratar 

o lugar do coenunciador-aluno como alheio, o livro didático abre espaço para o 

entendimento de quem está falando é um não brasileiro, o que suscita um interdiscurso. 

Isto é, ao trazer um suposto não brasileiro para ensinar espanhol, o LD reforça a visão de 

que quem tem tal capacidade é somente um falante de espanhol como primeira língua, o 

―dono‖ do idioma.  

Quando a dêixis aparece marcada, como observado, em parte, na coleção 

Confluencia (2016) e, principalmente, na coleção Sentidos (2016), o coenunciador-aluno se 

assegura de quem fala com ele é também um brasileiro e que comparte, em certa medida, 

de impressões semelhantes sobre o mundo. Por esse motivo, não se estabelece uma relação 

com um outro que deseja conhecer nosso país, mas sim com alguém da mesma 

comunidade, que já conhece o Brasil. Essa proximidade facilita, assim, ir além de respostas 

que se limitam a informar sobre algum aspecto de nossa cultura e refletir criticamente 

sobre questões já conhecidas, mas que antes poderiam não receber relevância. 

Por conseguinte, a partir do que já foi pontuado, podemos chegar a uma conclusão 

acerca da forma como cada coleção aborda o tema explorado por esta pesquisa. 

Comecemos pelas coleções aprovadas pelo PNLD 2012. De início, podemos indicar uma 

clara distinção entre a coleção El arte de leer español e as outras duas, Enlaces e Síntesis: a 

primeira é a única que apresenta, em toda a sua extensão, textos retirados do mundo social, 

que circulam também fora do livro didático, o que já nos permite criar hipóteses sobre suas 

visões de língua e de ensino. De fato, as coleções Enlaces e Síntesis trazem textos, muitas 

vezes, baseados em diálogos que pouco permitem o desenvolvimento de uma leitura 

crítica. São frases curtas e simples, deixando clara a intenção apresentar fórmulas para a 

uma comunicação instrumental da língua espanhola.  

Sendo assim, não por acaso, essas foram as coleções em que os estereótipos acerca 

das identidades estiveram mais evidentes. Seja através do apagamento das diferenças, da 

subjugação dos povos latino-americanos, da voz de autoridade dada aos espanhóis ou do 

silenciamento de possíveis conflitos e de questões que precisam ser discutidas, Enlaces e 

Síntesis dialogam explicitamente com o senso comum que exalta determinadas culturas e 

diminuem outras.  
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Por sua vez, a coleção El arte de leer español, mesmo que em alguns momentos 

não tenha aprofundado reflexões, traz textos que permitem ir além de um ensino 

tradicional e instrumentalizado. As identidades dos latino-americanos, unidas às dos 

brasileiros, é abordada logo na primeira unidade, salientando a importância da valorização 

de nossas culturas, mas, ao mesmo tempo, negando a homogeneização identitária. Ao 

questionar se somos todos latinos e, para além disso, através de uma canção, ao negar os 

discursos sobre latinidade, a obra contribui para a rejeição de clichês criados pelos outros, 

que se consideram superiores. Por fazer parte do primeiro processo de seleção do PNLD 

para o Ensino Médio, julga-se que essa obra representa um avanço com relação ao 

conteúdo presente nos LDs de língua espanhola, visto que o foco da gramática é desviado 

para o tratamento de assuntos que de fato façam sentido para o estudante. 

As coleções aprovadas pelo PNLD 2015, vale relembrar, foram novamente Enlaces 

e, pela primeira vez, Cercanía Joven. Como já foi dito, a primeira obra não sofre grandes 

alteração, trazendo a mesma natureza de textos e a mesma visão sobre as identidades. A 

coleção Cercanía Joven, apesar de não apresentar textos criados para fins didáticos, ainda 

faz coro a discursos que compreendem as identidades como unidades compreensíveis e 

simplificadas. Logo na primeira unidade é possível comprovar essa afirmação. O tema da 

diversidade cultural é abordado a partir de uma perspectiva otimista sobre o turismo, a 

imigração, o intercâmbio, dando lugar, ainda, para a exaltação da natureza e da pátria. Não 

há, em momento algum, a proposta de uma reflexão sobre convivência como um processo 

que pode gerar tensões. É uma coleção, portanto, que pouco contribui para a construção de 

sentidos acerca das identidades dos alunos e que parece vê-los, não como cidadãos e 

sujeitos críticos, mas como possíveis turistas ou imigrantes em países supostamente 

melhores que o nosso.  

O PNLD 2018 já nos traz um quadro, em parte, diferenciado. A coleção Cercanía 

Joven, novamente aprovada, não apresenta mudanças em seu conteúdo. Porém, tanto a 

coleção Confluencia quanto Sentidos procuram explorar a capacidade crítica do estudante. 

Confluencia (2016), a partir de unidades que trazem temas que fazem parte do dia a dia do 

aluno, apresenta textos e questões que permitem pensar sobre diversos aspectos da 

sociedade. Como foi observado na seção sobre a dêixis, o enunciador-LD se dirige ao 

coenunciador-aluno, por diversas vezes, com distanciamento, mas por referir-se ao seu 

entorno social. Sendo assim, há a valorização da diversidade cultural, negando a visão 

essencialista de unidade nacional. 
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 No entanto, também são notórios problemas relacionados às identidades. Apesar de 

estimular reflexões sobre as diversas questões sociais, tanto de nosso país, quanto do 

entorno social do aluno, em outros momentos acaba por contribuir com visões redutoras 

acerca das identidades e das relações culturais. Como foi analisado, o primeiro capítulo 

traz um texto que aborda o intercâmbio e a convivência entre os diferentes países de 

maneira harmoniosa, ignorando as diferenças e possíveis conflitos, mostrando essa união 

como uma grande família, em que todos se entendem e se respeitam. Em outro momento, é 

apresentada a manchete de uma notícia sobre a requisição pelo Peru do tesouro inca em 

posse de um museu norte-americano e a coleção ignora uma necessária reflexão sobre o 

tema da exploração no processo de colonização. Esse silenciamento acaba por contribuir 

com discursos que veem os latino-americanos como inferiorizados. 

Por sua vez, a coleção Sentidos é a que de fato aborda as identidades, tanto dos 

brasileiros quanto dos não brasileiros, a partir de uma perspectiva não essencialista e 

comprometida com a desconstrução de estereótipos e visões preconceituosas. Além do 

tema que se propõe nesta pesquisa, em todo o volume analisado, os textos e atividades 

suscitam questões que de fato fazem sentido para a vida do estudante. 

Com relação às identidades, fica clara a relevância dada às diferenças e às 

representações culturais como processos discursivos. As questões procuram levar o aluno a 

compreender, através dos mecanismos linguísticos, os sentidos do texto e para além dele, 

pensando sobre sua própria realidade e usando seus conhecimentos de mundo para refletir 

criticamente sobre os temas explorados. 

As identidades nacionais estão presentes constantemente na obra, assim como suas 

relações, porém, diferentes das primeiras obras citadas, questionando discursos 

reducionistas. Os brasileiros, assim como os não brasileiros, que muitas vezes são 

silenciados e aparecem como subjugados em outras coleções, são apresentados como 

donos de suas próprias histórias, como autores, pintores, compositores, projetando também 

nos alunos esse protagonismo. A imigração não é vista como uma simples viagem ou uma 

realização de um sonho, mas como um processo complexo, que pode acarretar problemas 

com relação à garantia da cidadania e do bem-estar. Além disso, o ―descobrimento‖ da 

América é negado, colocando em evidência as diversas visões sobre um acontecimento 

histórico, sobre as relações de poder e ideologias. 

Podemos perceber na análise, portanto, um grande distanciamento entre as 

primeiras coleções, aprovadas pelo PNLD 2012, especificamente, Enlaces e Síntesis, e 

parte das coleções aprovadas pelo PNLD 2018, especialmente Sentidos, o que representa 
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um avanço com relação à importância dada a aspectos sociais nos livros didáticos de 

espanhol. Como dissemos anteriormente, muitas vezes, os materiais de língua estrangeira 

estavam focados em trazer enunciados que serviriam de fórmula para a comunicação – que 

não funcionam em uma situação real de comunicação – e ignoravam questões que 

realmente colaborariam com uma reflexão crítica e discussão. Esse é um cenário que aos 

poucos está mudando – apesar das atuais políticas públicas que tentam inibir a presença do 

espanhol nas escolas – visto que já podemos contar com materiais que descontroem visões 

estereotipadas sobre o outro, contribuindo, dessa maneira, com uma educação voltada para 

a formação social, e com entendimento de que materiais de língua espanhola trazem muito 

mais do que sentenças prontas de repetição e tradução.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho entende que o livro didático pode contribuir para a construção de 

visões acerca de vários aspectos da vida social do estudante, principalmente com relação à 

sua cultura e às suas identidades. Isso se dá pelo fato de que o LD é um reprodutor de 

dizeres que circulam na sociedade e seus discursos podem abarcam diversas concepções 

sobre o mundo. Além disso, de acordo com os números que apontamos sobre a quantidade 

de publicações nos últimos anos, representa não só um dos materiais mais utilizados na 

educação e, assim, uma das principais fontes de acesso ao conhecimento, mas também tem 

grande importância no âmbito da ecnomia.  

Por sua vez, a relevância do tratamento das identidades se dá por ela fazer parte 

do processo de constituição social e individual de todos as pessoas, constituindo-nos, 

portanto, como um traço inerente. Ademais, tomando como base o que diz Woordward 

(2011) a identidade é compreendida como um produto discursivo, visto que é a partir da 

linguagem que se constroem a realidade e as relações sociais que abrangem nossas 

identidades, conformando, assim, nossas subjetividades e nossos papéis como cidadãos. 

Sendo assim, as identidades nacionais são importantes aspectos das vidas dos 

estudantes, visto que, segundo Charaudeau (2015) o que somos está diretamente ligado e 

dependente da comunidade da qual pertencemos. Ou seja, a identidade individual é uma 

ilusão, pois todas as nossas ações e pensamentos são orientados pelo grupo que fazemos 

parte. Sendo assim, como brasileiros, compartilhamos, em certa medida, de memórias e 

visões de mundo em comum com o que Anderson (2008) irá chamar de ―comunidade 

imaginada‖. Ainda, por tais identidades serem formadas em meio às relações sociais e aos 

discursos que nelas circulam, o livro didático pode ser um produtor e reprodutor desses 

dizeres, construindo, assim, concepções acerca dos brasileiros e não brasileiros.  

Essas foram as principais motivações que levaram o livro didático e as identidades 

nacionais a serem o foco desta tese. Sendo assim, este trabalho teve como o objetivo 

principal analisar as representações identitárias relacionadas aos diversos povos e culturas 

que aparecem nos livros didáticos de espanhol aprovados pelos três editais do PNLD 
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relativos ao Ensino Médio. Nesse sentido, foi de nosso interesse, observar como se dão os 

processos de construção de visões acerca dos brasileiros e dos não brasileiros, bem como 

se estabelecem as relações interculturais. 

 Inicialmente, foi feita uma contextualização acerca das publicações e do uso dos 

livros didáticos no Brasil. Entendemos que para que compreendamos o atual papel dos LDs 

no nosso país, é importante que conheçamos a sua história e o contexto político de cada 

época. Sendo assim, fizemos um percurso sobre os principais marcos relativos à presença e 

ausência do espanhol na grade curricular da educação pública brasileira, mostrando que as 

publicações dos LDs estão intimamente relacionadas a esses fatos. Passando pela chegada 

tardia do espanhol nas escolas, a partir da década de 20, e por momentos em que esteve 

totalmente ausente, como na década de 50, culminando, anos depois, na ―Lei do 

Espanhol‖, que determinava a obrigatoriedade da oferta da língua nas escolas, nos 

deparamos, atualmente, com um cenário preocupante.  

A imposição do inglês como única língua estrangeira obrigatória, pela MP 746 

(BRASIL, 2016), convertida na Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017), representa um momento de 

grande perda para a educação do nosso país, e que acarretará, muito provavelmente, na 

diminuição de publicações de LDs da língua, dada a sua retirada do PNLD. Como 

pontuamos, esta pesquisa é uma forma de resistência, a fim de marcar a importância do 

espanhol para a formação cidadã dos alunos, por permiti-los pensar sobre suas próprias 

identidades e sobre a relação com o outro. 

A concepção de identidade em que se pautou esta pesquisa considerou diversos 

autores. Partimos, assim, de Silva (2011) e Hall (2011), que entendem que as identidades 

só se constituem tomando como referência as diferenças. De acordo com os autores, é a 

partir delas que os indivíduos assumem posições e são capazes de refletir sobre si mesmos 

e sobre suas condições. Sendo assim, a relação com as diversas outras nacionalidades é 

necessária para que construamos nossas ideias sobre quem somos enquanto brasileiros. 

Uma questão de suma importância para esta pesquisa e que é interessante frisá-la 

novamente é que aborda Silva (2011) ao dizer que a identidade não deve ser compreendida 

―fora de um processo de produção simbólica e discursiva‖. Sendo assim, não existe um 

referencial fixo, pois é a partir da linguagem que se estabelecem as identidades. 

Woordward (2011), outra autora em quem nos baseamos, pontua a oposição entre as visões 

essencialistas e não essencialistas, deixando claro que não existem identidades fixas, 

únicas e imutáveis, mas sim plurais, fragmentadas e, muitas vezes, incertas. Isso foi o que 

nos levou a nomear as identidades sempre no plural, visto o seu caráter múltiplo. 
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Outro cerne para nossa pesquisa parte do que afirma Hall (2004), ao entender que 

todo processo que gera significados está envolvido com relações de poder. Sendo, assim 

sempre haverá a dicotomia entre o incluído e o excluído. Como observamos na nossa 

análise, por exemplo, por diversas vezes os latino-americanos são colocados como 

subservientes e dependentes de países como Espanha e EUA nos LDs, ao abordar a 

imigração e a colocar os espanhóis como exemplos a serem seguidos. Essas questões, 

portanto, precisam ser abordadas e questionadas na educação escolar, prioritariamente, na 

educação linguística, já que é na linguagem que uma ideologia se materializa, estando 

subordinada, assim, às relações de poder. 

Para a nossa análise, julgou-se importante também levar em consideração o que 

conceitua Charaudeau (2015), sobre as identidades dos grupos. De acordo com o teórico, 

enquanto indivíduos inerentemente sociais, todas as visões que carregamos sobre o mundo 

estão ligadas à coletividade. Dessa maneira, mesmo que tenhamos a ilusão de que 

pensamos e agimos individualmente, somos indissociáveis das comunidades as quais 

pertencemos.  

Sendo assim, levando em consideração o tema desta pesquisa, foi importante pensar 

sobre o conceito de nação, nacionalismo e identidade nacional, seguindo, principalmente, 

os preceitos de Anderson (2008). O teórico considera, a partir de uma perspectiva histórica, 

que as nações são comunidades imaginadas e que o sentimento de nacionalismo se 

desenvolve ao longo do tempo por pessoas que se sentem pertencentes a um grupo que 

compartilham, em certa medida, das mesmas memórias, símbolos e concepções de mundo, 

o que contribui, assim, para a formação das identidades nacionais. 

Levando isso em consideração, Hall (2015) pontua que a identidade nacional é um 

traço cultural que se forma e se transforma no interior de uma representação e, por esse 

motivo, não é uma característica com a qual já nascemos. Assim, pelas nações se 

constituírem como comunidades simbólicas, que elas têm o poder de criar um sentimento 

de pertencimento e lealdade. Ainda, como já foi trazido, o teórico entende por 

representação ―uma parte essencial do processo pelo qual os significados são produzidos e 

compartilhados entre os membros de uma cultura. Representar envolve o uso da 

linguagem, de signos e imagens que significam ou representam objetos.‖ (HALL, 2016, 

p.31). Sendo assim, nos interessou observar nos livros didáticos de espanhol como se dão 

as representações das diversas nacionalidades, a fim de compreender que sentidos são 

produzidos, entendendo que os LDs não falam dos brasileiros e dos não brasileiros em si, 

mas do que eles representam na sociedade. 
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A partir da teoria de Canclini (2015) sobre as hibridações, consideramos importante 

também observar como é apresentado o intercâmbio entre culturas e se há visões que 

compreendem a hibridação identitária e a interculturalidade nos LDs de espanhol, sem 

passar por simplificações e estereótipos. Sobre este último conceito nos baseamos em 

autores como Pierrot e Amossy (2015) e Charaudeau (2015). Os dois trabalhos partem de 

concepções semelhantes, que relacionam os estereótipos a ideias cristalizadas sobre 

determinado grupo social, que servem para filtrar a realidade do seu entorno. É a partir da 

percepção das diferenças que essas visões redutoras são formadas, consideradas por 

Charaudeau (2015), como uma reação para a preservação das identidades, que reduzem as 

pessoas a poucas características simples, representadas como fixas e inerentes. Dessa 

forma, o LD deve rejeitar e descontruir esse tipo de visão, visto que só agrega valores 

negativos na relação do indivíduo com o outro e com si mesmo. 

Por compreender que pensar sobre livro didático é pensar também sobre currículo, 

desenvolvemos um capítulo que abordou a teoria relacionada ele. Baseando-nos em autores 

como Lopes e Macedo (2011), Apple (2006) e Silva (2013), fizemos um percorrido sobre 

as diversas perspectivas sobre o currículo para chegarmos aos estudos pós-estruturais, nos 

quais esta pesquisa se apoia. Em tais perspectivas, a cultura deixa de ser vista como um 

repertório compartilhado e passa a ser compreendida como um processo de significação. 

Além disso, a linguagem tem grande relevância, visto que ela institui os significados, 

constrói e faz circular os sentidos de tudo o que conhecemos e vivenciamos.  

Nesse sentido, de acordo com a teoria desenvolvida por Hall (1997) e Silva (2013), 

o currículo deve ser compreendido como cultural, visto que todos os significados são 

formados culturalmente de maneira discursiva e dialógica. Ademais, na perspectiva pós-

estrutural o conceito de cultura é redefinido no sentido de recusa tanto da substituição da 

cultura do aluno por outra, quanto da supervalorização de certas culturas, visto que não se 

constituem como produtos, mas como narrativas que se constroem dentro de uma relação 

de poder. 

Os passos metodológicos para a análise seguiram o andamento, desenvolvimento e 

amadurecimento da pesquisa. Dessa forma, a decisão sobre o recorte da análise se deu aos 

poucos, como um ir e vir entre o LD, o tema e os aportes teóricos. Com isso, foi feito, 

inicialmente, um levantamento das ocorrências de textos, verbais e não verbais, e 

atividades que se referiam às nacionalidades dos brasileiros e dos não brasileiros, bem 

como ao seu contato e convívio. Atentou-se também para os enunciados proferidos pelo 

enunciador-LD, visto que grande parte das coleções traziam textos que circularam 
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anteriormente no mundo social, sendo essa, portanto, uma oportunidade de encontrar 

marcas enunciativas criadas pelo próprio LD. Optou-se, assim, por descartar frases 

descontextualizadas, por estas não apresentarem elementos necessários para uma análise 

discursiva. O recorte construído fixou-se, assim, nos textos verbais, nos textos não verbais, 

nos enunciados do enunciador-LD e nas atividades.  

Para o aporte teórico da análise, consideramos, principalmente, a proposta da 

semântica global de Maingueneau (2008), que sugere planos para os estudos dos 

enunciados. O teórico salienta que nesse procedimento os planos devem ser integrados e 

não trabalhados isoladamente. Porém, ele abre margem para outros que vão além dos 

propostos e, também, entende que as análises podem não abranger todos. Dessa forma, 

levando em consideração os objetivos da pesquisa e o material analisado, foram 

privilegiados os planos do tema, da interdiscursividade e da dêixis enunciativa.  

Com isso, foram observados os temas que são tratados com frequência nos LDs, 

que consideramos, assim, como impostos. A partir do que foi analisado, verificou-se que 

os temas mais frequentes são a relação com o outro e o apagamento das diferenças, as 

viagens, no que se refere ao intercâmbio e à imigração, o não brasileiro como modelo a ser 

seguido e a aproximação dos latino-americanos. Esses temas evidenciam uma forma de 

conceber as identidades nacionais, dada a grande ocorrência com que se são citados. 

Com relação ao apagamento das diferenças, observou-se que há uma constante 

tentativa, em algumas coleções, principalmente em Síntesis (2010) e em Enlaces (2010; 

2013), de criar uma ilusão com relação ao convívio entre os povos. Sempre que as 

nacionalidades apareciam em contato, eram representadas sem traços que as 

diferenciassem de fato, como se todos pudessem conviver sem conflitos. Ainda, a língua 

espanhola representa um elo entre essas cuturas, já que todos conseguem comunicar-se 

perfeitamente, sem traços de interlíngua, através dela.  

A imigração e o intecâmbio, por sua vez, constituem-se como maneiras de entrar 

em contato com outros países. Em Cercanía Joven (2013; 2016), por exemplo, o capítulo 

que se dispõe a abordar a diversidade cultural, a abarca através do turismo, o que fica 

explícito no título de um dos seus capítulos, ―Turismo hispánico: ¡convivamos con las 

diferencias!‖. Ou seja, há aí uma associação direta do contato cultural e do tratamento do 

tema das diferenças à viagem turística, o que evidencia um negligenciamento com questões 

tão mais complexas e que exigem de uma reflexão mais aprofundada. O intercâmbio 

também revela a simplicação da pluralidade cultural, visto que, frequentemente aparece 
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como uma forma de se chegar ao outro, e é sempre apresentado como uma experiência 

positiva. 

Sobre a imigração, observou-se uma diferença significante entre as algumas 

coleções. Por exemplos, enquanto em Cercanía (2013; 2016) é apresentada como um 

―sonho‖, silenciando problemas sociais que abrangem esse tema, a coleção Sentidos en 

lengua española (2016) traz fatos que estimulam a construção de uma percepção crítica 

sobre as suas causas e consequências, além de colaborar com a descontrução de visões 

preconceituosas e tipificadoras. Podemos dizer que uma coleção faz propaganda, 

estimulando o ―sonho americano‖ e vê os latino-americanos como genuínos imigrantes, 

ressaltando como um aspecto essencialista de suas identidades. Por outro lado, a outra de 

fato exerce um papel educativo, trazendo textos e atividades que fazem sentido para o 

estudante e que podem contribuir com a sua percepção crítica.   

O não brasileiro como modelo a ser seguido fica evidente também em algumas 

coleções, que ora silenciam questões em que estão evidentes relações de poder, ora 

contribuem ativamente com o reforço da hegemonia de países considerados superiores e 

mais desenvolvidos, como é o caso de Enlaces (2010; 2013), que coloca um artista 

brasileiro como aprendiz do arquiteto espanhol Gaudí, mesmo aquele desconhecendo este. 

Outro exemplo da hegemonia de certos países se dá com relação aos nomes espanhóis 

adotados por latino-americanos de origem indígena por ele ser mais privilegiado. A 

ausência de questões que estimulem uma crítica sobre isso, a coleção Síntesis (2010) acaba 

por reforçar e a concordar com essa ideia.  

Por outro lado, em Sentidos en lengua española (2016), ao trazer personalidades 

históricas, com reconhecimento mundial e que agem ativamente para a valorização de suas 

identidades nacionais, a coleção descentraliza o poder e contribui com a negação da 

atribuição e dependência de nossas culturas a outras. Isso fica se eviendencia também na 

crítica trazida sobre a ―descoberta‖ da América, suscitando questionamentos sobre as 

narrativas que, muitas vezes, tratam o processo de colonização sob uma perspectiva que 

atribui aos colonizadores europeus um juízo de valor positivo, os colocando como heróis 

históricos. A coleção, assim, nega a ―descoberta‖ e revela os prejuízos gerados as nossas 

identidades. 

 No tema sobre a integração latino-americana observamos, mais uma vez Sentidos 

en lengua española (2016), a preocupação de se valorizar as nossas identidades, mas 

mostrando a sua diversidade e negando a ideia de unidade cultural. Assim, como na 

coleção El arte de leer español (2010), que através do poema ―No somos latinos‖ faz 
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resistência frenteaos diversos estereótipos e clichês atribuídos aos povos latino-americanos. 

Sendo assim, enquanto algumas coleções constroem uma visão de unicidade e harmonia no 

convívio, apagando as diferenças, estas últimas coleções citadas vão em um sentido 

contrário, propondo a comunhão entre as culturas, mas enfatizando as suas diferenças, 

mesmo dentro de um mesmo país. 

No que diz respeito à interdiscursividade, verificou-se os discursos que circulam na 

sociedade, responsáveis pelas visões apresentadas nos LDs com relação aos brasileiros e 

aos não brasileiros. Como pode ser comprovado na análise, são já ditos que transitam na 

sociedade, como convenções e fazem o LD como um reprodutor do senso comum. Tais 

discursos dizem respeito, por exemplo, à imigração e à cortesia como um traço inerente aos 

latino-americanos, estabelecendo, assim, uma relação deste plano com o do tema.   

Em Confluencia (2016), é apresentado um texto que aborda a cortesia dos 

mexicanos, focando a sua incapacidade de dizer não. No entanto, esta é uma fala que parte 

de fora, de uma nação, muitas vezes, considerada superior, configurando-se, portanto, 

como uma redução de toda complexidade cultural a uma característica simples que engloba 

todos os mexicanos, como se todos fossem iguais. Na atividade, ao silenciar questões que 

poderiam suscitar uma crítica sobre isso, a coleção ecoa discursos que circulam no meio 

social, mostrando-se como um reprodutor do senso comum. 

 Além disso, também se verificou nesse capítulo a reprodução de dizeres que 

mostram países como Espanha e Estados Unidos como ideiais para trabalhar e, por isso, 

constante destino de imigração de latino-americanos. Por outro lado, nossos países são 

exaltados como exóticos e com paisagens paradisíacos, trazendo, muitas vezes, um 

discurso próprio de campanhas turísticas. São ignorados aspectos comuns a todos os 

países, como conflitos e problemas sociais, para exaltar a América Latina como exuberante 

e folclórica, em que todos conseguem conviver em felizes e em harmonia. 

Por fim, com relação à dêixis enunciativa, foram verificados muitos textos que 

apresentam um espaço enunciativo não marcado. Tanto com relação aos textos criados 

para fins didáticos, quanto com relação aos enunciados do enunciador-LD, o espaço do ato 

de enunciação aparece silenciado, como se as falas pudessem partir de qualquer lugar. Há, 

portanto, uma falta de interesse em contextualizar os textos e de apagar as diferenças que 

possam existir entre as culturas. 

Com relação ao enunciador-LD, poucas vezes percebemos o seu posicionamento 

quanto às nacionalidades. Em quase todas as coleções ele parece estar em um não lugar, 

colocando-se apenas como um observador. Podemos, a partir disso, estabelecer uma 
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relação direta entre a dêixis e o étos, visto que através do que diz e de como se coloca na 

enunciação, o enunciador nos revela um caráter onipresente, como uma figura apátrida. A 

única coleção que, mesmo que em poucas passagens, nos deixa clara a dêixis enunciativa, 

é Sentidos en lengua española (2016), pois utilizando o dêitico de pessoa ―nós‖, se inclui 

como brasileiro e compartilhando, em parte, das mesmas vivências do coenunciador-aluno. 

Sendo assim, podemos fazer considerações acerca das obras aqui analisadas. 

Reforçando o que dissemos no capítulo anterior, as coleções aprovadas pelo PNLD 2012, 

revelam semelhanças e diferenças no trato das identidades dos brasileiros e dos não 

brasileiros. Tanto a coleção Síntesis, quanto a Enlaces – mesmo na sua reedição para o 

PNLD 2015 – trazem textos baseados em diálogos simples, baseados em frases prontas 

para serem usadas em uma situação irreal e utópica de comunicação. Já aí podemos 

perceber, então, o tratamento da diversidade pelas coleções, baseado em apagamento das 

diferenças para estabelecer uma falsa ideia de harmonia. Não há, portanto, preocupação 

com abordar de fato, criticamente, as identidades. As nacionalidades são colocadas lado a 

lado somente com uma intenção de preencher critérios que ditam o tratamento da 

interculturalidade, indo contra a visão de ensino que afirmam seguir no Manual do 

Professor.  

Essas foram, portanto, as coleções em que os estereótipos estão mais evidentes, 

mostrando-se, seja no tratamento dado às identidades como únicas, na harmonização das 

diferenças, no silenciamento de conflitos ou na superioridade atribuída às culturas 

hegemônicas. São coleções que reforçam o senso comum e se apresentam, não como um 

material educativo que contribui com a construções de valores importantes para a vida 

social do estudante, mas como suporte para disseminação de propagandas turísticas, de 

ideias utópicas sobre o convívio com as diferenças e de visões errôneas acerca do papel do 

espanhol na escola.  

Por outro lado, a coleção El arte de leer español, aprovada pelo mesmo edital, 

mesmo que por vezes não tenha aprofundado reflexões, apresenta textos, que circulam no 

meio social e que permitem ir além de um ensino tradicional e instrumentalizado da língua 

espanhola. Como pontuamos no capítulo anterior as identidades dos latino-americanos são 

valorizadas, mas, ao mesmo tempo, negando a sua homogeneização. Além disso, 

desconstrói discursos estereotipados acerca de nossas culturas, rejeitando clichês criados 

por outras nacionalidades, que se consideram superiores. Sendo assim, por ser uma das 

primeiras obras de espanhol aprovadas pelo PNLD, entendemos que essa coleção está a 



366 
 

frente e pode, inclusive, servir de exemplo para materiais que se preocupem com uma 

educaçãosociocultural. 

Com relação às coleções aprovadas pelo PNLD 2015, a reedição de Enlaces, como 

já foi pontuado, não apresenta diferenças significativas, visto que ela sofre poucas 

alterações, que não modificam as representações identitárias trazidas na primeira edição. A 

coleção Cercanía Joven, apesar de não apresentar textos criados para fins didáticos, no 

tocante à reprodução de estereótipos, se mostra muito parecida com Enlaces e Síntesis, 

visto que ecoa discursos que compreendem as identidades como unidades compreensíveis 

e simplificadas.  

A diversidade cultural é abordada a partir do turismo, da imigração, do intercâmbio 

e da exaltação da pátria, sem que dê lugar a reflexões que suscitaram taia temas. Como 

ressaltamos, não contribui para a construção de sentidos acerca das identidades dos alunos 

e que parece vê-los, como possíveis turistas ou imigrantes, sem que seja considerado o seu 

contexto social. Cercanía foi novamente aprovada pelo PNLD 2018 e sua reedição também 

não sofreu alterações, visto que traz os mesmos textos e atividades da anterior.  

Porém, as duas outras obras aprovadas representam, em parte, mudanças, pois tanto 

em seus textos, como nas atividades, as coleções buscam desenvolver a criticidade dos 

estudantes. De acordo com o observado no capítulo anterior Confluencia (2016), em 

grande parte contribui com a valorização da diversidade cultural, negando as 

generalizações, estimulando reflexões e desconstruindo lugares comuns acerca das 

identidades nacionais. Por outro lado, em alguns momentos, com quando trata do 

intercâmbio e da imigração, acabar por silenciar uma discussão necessária sobre as 

diferenças e os possíveis conflitos, colaborando com uma compreensão inexistente de 

união harmoniosa e respeitosa entre os povos. O que notamos, principalmente, em 

Confluencia não é exatamente uma visão redutora sobre as identidades, mas um 

silenciamento de questões importantes a serem debatidas, acabando, assim, por contribuir, 

mesmo que indiretamente com os estereótipos.  

A coleção Sentidos é a que de fato aborda as identidades a partir de uma 

perspectiva não essencialista, propondo, em todas as atividades analisadas questões que 

estão em concordância com o que se espera de um ensino socioconstrutivista. Sendo assim, 

é dada grande importância às diferenças e às representações culturais como processos 

discursivos e como constituintes necessários para que pensemos sobre nossas próprias 

identidades. Fica clara a importância da linguagem para a compreensão e reflexão sobre 
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nosso entorno social, visto que são trabalhados na materialidade textual os mecanismos 

linguísticos que levam à construção de sentidos. 

 Constantemente nos deparamos com o tema das identidades nacionais, bem como 

das relações entre as diversas culturas. Diferente das coleções inicialmente citadas, 

Sentidos em momento algum apresenta representações simplificadoras das identidades, 

pelo contrário, procura mostrar o quanto o contato com o outro e as diferenças podem ser 

problemáticos. Além disso, inverte os papeis ao trazer representantes de identidades que, 

por vezes, são subjugadas como participantes ativos de sua história. A coleção, assim, não 

só questiona os estereótipos, os preconceitos e a hegemonia, mas se empenha em colaborar 

com a negação e descontrução de todas essas visões. É, portanto, a obra que mais está de 

acordo com o que defende este trabalho.  

Como uma pesquisa da área de estudos de linguagem, que compreende a linguagem 

como responsável pela formação de sentidos sobre todos os aspectos de nossas vidas. 

Dessa forma, entendemos que o livro didático tem grande responsabilidade, visto que os 

textos e atividades nele vinculado podem efetivamente contribuir com as concepções dos 

estudentes sobre vários aspectos sociais, políticos e, inclusive, sobre como se vê. 

Apesar de muitos estudos apontarem para a concepção das identidades como 

variadas, fragmentadas, complexas, vimos que os LDs continuam reproduzindo visões 

simplórias e fixas. Como foi observado na análise, muitos textos representam os brasileiros 

e os não brasileiros a partir de sensos comuns e estereótipos. Entende-se que, se o LD é um 

material presente em ambientes educativos, não poderia ser esse um reprodutor desses 

tipos de discurso, mas deveria romper com determinadas tradições e com propostas pouco 

reflexivas. 

No entanto, vimos também que em algumas coleções, principalmente, nas 

publicadas mais recentemente, essas concepções se moficam. Há de fato uma compreensão 

das identidades como múltiplas, descentradas e a preocupação com abordar aspectos 

sociais nas aulas de espanhol. Os típicos exercícios de fixação de regras gramaticais são 

deixados de lado para dar lugar a textos com temas atuais, significativos e relevantes para a 

vida dos estudantes.  

Mesmo que, como dissemos inicialmente, estejamos passando por um momento 

político de tentativa de impedimento do acesso ao espanhol, pelas obras analisadas, 

percebemos que, aos poucos, o ensino da língua ganha seu espaço, no sentido de 

estabelecer sua importância para a formação cidadã dos indivíduos.  
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 Espera-se que esta pesquisa colabore, assim, com as reflexões acerca da 

necessidade do ensino de espanhol e que seja aproveitada para que a reprodução de 

determinados discursos e sentidos que circulam em materiais didáticos sejam 

desconstruídos. Acredita-se que uma forma de se ensinar a língua adicional que se 

preocupe com a compreensão das nossas próprias identidades e das identidades dos outros, 

questionando visões simplórias e hegemônicas, colaborará com a reflexão do aluno sobre 

seu papel como cidadão e como parte de uma sociedade plural, desigual e complexa. A 

negação de preconceitos e a promoção do respeito e as equidade de direitos e justiça social 

é um dever da educação e, por conseguinte, do livro didático. 

 Entendemos que a educação é o principal agente de transformação social. Sendo 

assim, um LD comprometido deve priorizar temas sociais, visto que o que é dito ali pode 

repercutir em vários âmbitos da vida dos alunos. Ao trazer textos e atividades que levam os 

estudantes a pensar sobre sua própria condição, o LD funciona como um impulsionador de 

ações que levem a mudanças necessárias na sociedade. Para tanto, é de suma importância 

que tragam textos retirados do mundo social, que representem o contexto histórico e social 

dos alunos. O confronto com as outras culturas é de suma importância, explorando o 

trabalho de textos que estimulem o reconhecimento do diferente para que, assim, o aluno 

possa reconhecer-se também. Hoje contamos com suportes que nos possibilitam trabalhar 

esse contato, visto o grande leque que nos proporcionam as novas tecnologias.   

Esperamos com esta pesquisa contribuir com o avanço das pesquisas acadêmicas 

sobre o LD e sobre o espanhol, além de gerar uma reflexão por parte da comunidade 

escolar, editores e autores sobre a necessidade de tratar aspectos identitários no ensino de 

língua adicional, rejeitando possíveis discursos preconceituosos que possam surgir. 

Ademais, esta pesquisa serve não só como um meio de reflexões sobre o ensino e de 

mudanças na elaboração de materiais didáticos, mas também como uma maneira de marcar 

a grande importância do espanhol para a educação. Como professora da língua e 

conhecedora da realidade e das necessidades das escolas públicas, entendo que o ensino da 

língua espanhola pode ser um grande contribuinte das transformações sociais e, por esse 

motivo, o seu acesso não pode ser negado aos nossos estudantes.  
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